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Z výročí 
 

Výbor JčÚS ČRS, z. s., blahopřeje všem 

funkcionářům a dlouhodobým členům, kteří se 

v průběhu níže uvedených měsíců dožívají 

významného životního výročí. 

 

ZÁŘÍ 2017: 

 

  2. Mgr. Kopka Ivo MO Volyně   60 let 

  3. Kubíček Miroslav MO Týn nad Vlt.  80 let 

  4. Koukal Stanislav MO Nová Bystřice  85 let 

  6. Ing. Koranda Karel MO Třeboň   54 let 

  7. Svoboda Ladislav MO Planá nad Luž. 70 let 

11. Batál Jaroslav MO Tábor   85 let 

12. Dřevo Václav MO Tábor   54 let 

13. Frnka Šimon MO Volary   73 let 

16. Pacák Miloslav MO Volyně   60 let 

19. Nedvěd František MO Týn nad Vltavou 70 let 

20. Langr František MO Volyně   70 let 

20. Limburský Pavel MO Humpolec  55 let 

23. Aubus Petr MO Třeboň    70 let 

27. Ing. Štěpán Jan MO Kaplice   67 let 

29. Kabát Josef MO Tábor    67 let 

30. Jesenský Vladimír MO Nová Bystřice  50 let 

  

ŘÍJEN 2017: 

 

1. Raučina Jaroslav MO Týn nad Vltavou  70 let 

10. Tošer Antonín MO Humpolec   90 let 

13. Strnad František MO Mladá Vožice 65 let 

24. Doc. MUDr. Radko Petřík MO Planá n. Luž. 

90 let 

LISTOPAD 2017: 

 

  3. Svadba Václav MO Tábor   55 let 

  5. Roháč Zoltán MO Bechyně   55 let 

  6. Soukal František MO Nová Bystřice  70 let 

  9. Kočová Ivana MO Nová Bystřice  55 let 

11. Hrubý Rudolf MO Tábor   69 let 

12. Dědič Jaroslav MO Týn nad Vltavou  70 let 

13. Havelka Stanislav MO Č. Budějovice 1  72 let 

24. Zeman František MO Planá nad Lužnicí 75 let 

26. MUDr. Wofek Ivo MO Tábor  61 let 

27. Pacák Václav MO Volyně   60 let 

 

Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS, 

z.s., za práci obětavě věnovanou rozvoji 

sportovního rybářství v našem kraji. 

Děkujeme, přátelé!!!! 

 

x–x 

 

 

CASTINGSPORT – Mistrovství světa v 

rybolovné technice – Polsko 2017 
 

Čeští sportovní rybáři opět dominovali na MS 

v rybolovné technice, které se konalo v Polském 

městě Szamotuly od 30.8. do 3.9.2017. 

Ve středu dopoledne byl oficiální trénink, při 

kterém se závodníci všech patnácti zúčastněných 

států seznamovali s hřištěm a podmínkami 

stadionu. Odpoledne proběhlo slavnostní zahájení 

na stadionu se všemi poctami, včetně mažoretek a 

živé hudby při nástupu. Pro město Szamotuly to 

byl opravdu velký svátek, a tak všechny projevy 

těch nejvyšších funkcionářů Polska včetně 

ministra sportu si s námi vyslechli i místní diváci 

a uctili je velkým potleskem.  

 

 
 

Na poradě trenérů a vedoucích družstev jsem 

nahlásil složení našich družstev. Družstvo mužů 

jsem musel sestavit bez dlouhodobé opory Josefa 

Luxy pro jeho absenci po 25 letech takto: Patrik 

Lexa, Jan Luxa, Robert Mík (všichni MO 3 České 

Budějovice) a Jan Bombera z Litovle. Družstvo 

žen tvořily tradiční Jihočešky Tereza Havelková 

(MO 3 České Budějovice) a Kateřina Marková z 

Písku. Obě družstva obhajovala tituly mistrů světa 

z roku 2016. V jednotlivcích byli ještě v 

reprezentaci Jana Brončková z Frýdku Místku, 

Tomáš Spáčil (Hořovice) a Karel Kobliha 

(Jihlava). 



Ve čtvrtek ráno začal závod v 1.disciplině 

muška cíl. Nutno dodat, že jsem nevycházel z 

údivu. Poprvé v mé 25leté kariéře státního trenéra, 

všichni naši muži naházeli plný počet 100 bodů a 

ženy dvakrát 100 a jednou 95 bodů. Nakonec ve 

finále 1. disciplíny získala zlato paradoxně právě 

Tereza Havelková, která v základní části měla tu 

jednu ztrátu ze všech našich reprezentantů a v 

mužích zvítězil Tomáš Spáčil. 

V další disciplíně zátěž Arenberg jsme ukázali 

světu, v jaké jsme formě. Ve finále bylo našich 

pět mužů a ti se také umístili na prvních pěti 

místech. Zvítězil Tomáš Spáčil a ženy byly také 

první tři, když vyhrála Jana Brončková. Ve 

většině týmu panovala výborná nálada a opravdu 

jsme si toto MS užívali. 

Poslední disciplínou prvního dne mistrovství, 

byla muška dálka jednoruč, kde patříme k elitě 

světa. Na stadionu těchto rozměrů se ale velmi 

točil vítr, a tak to byla trochu loterie. Přesto jako 

první na startu byl Jan Luxa (držitel platného 

světového rekordu 71,75 m) a po fantastickém 

výkonu hodil dvakrát přes 65 m součtem 130,32, 

nejlepším toho dne. Největší smůlu v losování (šel 

na start jako poslední) si odbyl náš dlouholetý 

kapitán a opora národního týmu Patrik Lexa. Za 

protivětru se jen těžko dostával na hranici 53 m. 

 

 
 

Ve finále skončil Jan Luxa druhý 0,19cm za 

Slovákem Meszárosem. V ženách byla nejlepší 

Kateřina Marková na třetím místě. V soutěži 

družstev muži vedli o 38 bodů nad Polskem a 

Slovenskem a ženy o 31 bodů také nad Polskem a 

Slovenskem. 

Druhý závodní den nás přivítala zamračená 

obloha a déšť. Pro tuto disciplínu podmínky 

opravdu ztížené. Přesto naše družstva se s tím 

vyrovnala. Patrik Lexa získal ve finále stříbro, 

Tomáš Spáčil bronz, Kateřina Marková stříbro a 

Jana Brončková bronz. Obě družstva si svá vedení 

ještě upevnila a v jednotlivcích kategorie mužů 

byl na průběžném 1. místě Jan Luxa před Janem 

Bomberou a Tomášem Spáčilem. V ženách vedla 

Jana Brončková před Kateřinou Markovou. 

Následná disciplína toho dne z devítiboje 

přinesla zlato Kateřině Markové a bronz získal 

Karel Kobliha. 

Disciplína č. 6 udržela našeho Jana Luxu ve 

vedení pětiboje i sedmiboje. 

V sobotu ráno pokračovalo MS disciplínou č. 7 

zátěž dálka obouruč kde soutěží jen muži. Tady 

získal Jan Bombera stříbrnou medaili a 

následovala disciplína č. 9 multi dálka, kde opět 

získala zlato Kateřina Marková a Karel Kobliha 

byl třetí. 

Rozuzlení vítězů všech kategorií přinášela 

poslední disciplína MS zátěž dálka jednoruč. Tady 

se ukázalo, v jaké pohodě byl Český národní tým, 

kdy všichni si svá umístění zajistili hned prvním 

hodem. A bylo jasno! Vítězství v nejprestižnější 

soutěži družstev mužů i žen před Polskem a 

Slovenskem, tedy obhájení titulů mistrů světa ze 

Španělska 2016! Jasné celkové vítězství Jana 

Luxy v pětiboji. Druhé místo Jana Bombery v 

pětiboji a třetí Tomáše Spáčila. Fantastické první 

místo Jana Luxy v sedmiboji!  Pěkné vítězství a 

obhájení titulu v devíti boji Jana Bombery a třetí 

místo Jana Luxy. V pětiboji žen skončila Kateřina 

Marková stříbrná. V sedmiboji získala stříbro Jana 

Brončková a bronz Kateřina Marková. 

 

 
 

Toto MS se zapisuje do historie rybolovné 

techniky v České republice jako doposud 

absolutně nejúspěšnější. Česká reprezentace na 



tomto MS získala celkem 30 medailí z toho 11 

zlatých, 9 stříbrných a 10 bronzových! 

Na slavnostním banketu zněla stále česká 

hymna, byl to krásný nezapomenutelný český 

večer!                                                 Josef Luxa  

trenér státní reprezentace České republiky 

 

x–x 

6. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti, 

rybářství a včelařství. 
  

Dne 17. 6. 2017 proběhl již 6. ročník Dne 

ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství, 

který se uskutečnil tradičně v zámecké zahradě na 

Nových Hradech. 

Vše odstartovalo ve 14:00 hodin přivítáním 

přítomných Veselou muzikou, vedenou panem 

Bc. Josefem Vochozkou, který již tradičně 

s kapelou vystoupil v rámci sponzorského daru u 

příležitosti našeho dne, tedy oslavy měsíce června 

– měsíce myslivosti a ochrany přírody a je jedním 

z hlavních organizátorů našeho dne. Nutno dodat, 

že jak muzikanti, tak zpěváci kapely předvedli 

opět výborný výkon hodný jejich jména a 

příjemně pobavili všechny přítomné. 

 

 
 

I když je den ochrany přírody akcí pro celou 

rodinu, děti hrají prim, a proto byla opět 

připravena nabídka deseti „soutěžních zastavení" 

včetně dalších stanovišť, kde byla prověřena 

jejich znalost ochrany přírody, myslivosti, 

rybářství, lovecké kynologie, myslivecké mluvy, 

střelectví, zručnosti ve střelbě z luku, 

vzduchovky, poznávání zvěře, nahazování prutem 

do vymezeného prostoru, znalostí z oboru 

včelařství, chytání ryb a lesní pedagogiky. Děti se 

zapojily velmi aktivně o čemž svědčí i jejich 

počet, který dosáhl ke dvou stovkám, což je opět 

úctyhodné číslo, které svědčí o zájmu mládeže o 

tuto akci. Soutěže byly vedeny myšlenkou „kdo ví 

a umí vyhrává a kdo neví vyhrává také“, protože 

mu bylo vše řádně vysvětleno a děti tak získaly 

nové vědomosti, čímž byl naplněn smysl celého 

dne, tedy ochrana přírody ve všech jejích 

podobách. Vystoupení sokolníků bylo opět úžasné 

a děti si mohly vyzkoušet držet či chytit na ruku 

krkavce a další dravce. Pro všechny děti bylo 

připraveno malování pod vedením Bohunky 

Vochosků, kdy byly malovánky následně 

vystaveny všem návštěvníkům a děti se svými 

výtvory rády pochlubily. Velkým zpestřením byl 

pan Václav Pavlík se svoji ochočenou vydrou. 

 

  
 

Pro dospělé byla tradičně připravena soutěž v 

hodu polenem za srncem, kdy si hlavní cenu 

vyházel Leopold Opelka z Benešova, který hodil 

poleno do vzdálenosti necelých deseti metrů a 

odnesl si celý kus srnčí zvěře, který do soutěže 

věnoval Myslivecký spolek Kamenná zastoupený 

Jaroslavem Jarošem, za což jim patří velké díky. 

Mezi ženami obsadila první místo Verča 

Šafránková z Horní Stropnice, která si vyházela 

cenu z cukrárny Kousek věnovanou manželi 

Macháčkovými. I jim patří za podporu našeho dne 

poděkování. Na koho nesmíme zapomenout je 

paní Monika Šnokhausová, která připravila ze 

zvěřiny MS Nové Hrady vynikající gulášek z 

divočáka, který opět nezklamal a byl výborný. 

Třešničkou na dortu byly grilované ryby, které 

ocenil každý, kdo si je stihl dát dříve, než došlo k 

jejich vyprodání a rybí polévka. Zde patří dík MO 

sportovních rybářů z Nových Hradů v čele s Ing. 

Ludovítem Kasanem, jedním z hlavních 

organizátorů celé akce, který je hnacím motorem 

organizace, jež sdružuje rovněž naše děti a 

dospělé. Pan Kasan je rovněž finančním 

hospodářem přípravného výboru našeho dne. 

Dalším z hlavních organizátorů byl pan Ladislav 

Starý, který se stará o naše nejmenší ochránce a 

myslivce stejně, jako o celou MO ochránců 

přírody v Nových Hradech. Oběma uvedeným 

náleží za jejich obětavost velké poděkování. 

Myslivecký spolek zastupuje v přípravném 



výboru místopředseda MS Nové Hrady Martin 

Brychta.  

Další soutěží během dne byla dřevorubecká 

soutěž družstev, kterou organizoval profesionální 

závodník pan Luboš Šulista, kterému v pátek 

pomáhal s přípravami jeho bratr Petr. Do soutěže 

bylo nahlášeno sedm tříčlenných družstev 

dřevorubců, kdy se ovšem dvě družstva 

nedostavila, a tak zbylo družstev pět, což nic 

neubralo na kvalitě soutěže. Po tuhém boji a 

vynikající podpoře diváků obsadilo čtvrté místo 

družstvo z Nových Hradů, které reprezentovali 

Lubomír Brychta st., Lubormír Brychta ml. a 

Martin Brychta. Poslední jmenovaný nezvládl 

svoji disciplínu, a tak třetí místo vydřel pro tým 

SDH Nové Hrady Richard Kubát, který spolu s 

velitelem SDH Radkem Bandíkem a Martinem 

Miškejem obsadili bronzovou příčku. Ve finále 

zvítězil tým z Hojné Vody vedený Lubošem 

Šulistou před týmem z Benešova nad Černou. 

Poslední páté místo obsadil tým dřevorubců z 

Čížkrajic. Moc děkujeme za podporu diváků pro 

oba týmy z Nových Hradů:-)  

 

 
 

Dále akci doplnila neoficiální přehlídka trofejí 

z honiteb sousedících s honitbou MS Nové Hrady. 

Zde by organizátoři velmi rádi poděkovali členům 

MS Kamenná, zastoupenou panem Jaroslavem 

Jarošem, a Honitbě Svébohy zastoupenou panem 

Jaroslavem Kvítkem, kteří se spolu s MS Nové 

Hrady této přehlídky zúčastnili a tužili dobrou 

spolupráci mezi spolky. Především srnci z honitby 

MS Kamenná byly tradičně na vysoké 

chovatelské úrovni. 

Celý den se nesl v duchu oslav měsíce června, 

který je měsícem myslivosti a ochrany přírody. 

Akce si kladla za cíl propagaci ochrany přírody, 

myslivosti, rybářství a včelařství, což se dle 

našeho názoru povedlo a například ukázka 

činnosti včelařů z Trhových Svinů nadchla 

spoustu návštěvníků. Prosklený včelí úl byl toho 

důkazem. Někteří návštěvníci a děti vůbec, viděli 

něco takového poprvé a byli unešení. Tímto velmi 

děkujeme našim kamarádům z T. Svinů panu 

Karlu Zmeškalovi a Adolfovi Jánovi, kteří se 

svými kolegy předvedli vynikající ukázku práce 

včelařů. Velké díky patří dále Mgr. Markétě 

Kypetové, která celé odpoledne vodila koníka 

okolo jezírka pro pobavení dětí a zapůjčila balík 

sena s dopravou k lukostřelbě. 

 

 
 

Za to, že se tento den uskutečnil, patří velké 

poděkování vedení města Nové Hrady, které je 

největším podporovatelem dne, ředitelce 

technických služeb paní Aleně Kedrušové a 

zaměstnancům TSM panu Horalíkovi, 

Hamerníkovi, Emrovi, Vojtěchovi, Novákovi a 

Bedrimu, zaměstnancům KIC Nové Hrady, vedení 

Akademie Věd sídlící v zámku na N. Hradech 

zastoupených Petrem Hambergerem, kteří nám 

poskytli prostory krásně upravené zámecké 

zahrady a den zaštítili sponzorským darem 

v podobě elektrické energie a zapůjčením dalšího 

materiálu. Velmi nám dále pomohl člen MS Nové 

Hrady pan MVDr. Kypet, Rybářství Nové Hrady 

zastoupené panem Lubošem Zvonařem, spol. 

Kámen a písek Český Krumlov zastoupenou 

panem generálním ředitelem Otakarem Veselým. 

Ceny do soutěže a propagaci zajišťovalo rovněž 

nakladatelství Dona a časopis Papoušek, 

zastoupené paní Alenkou Winnerovou, kdy bylo 

mimo jiné do soutěže věnováno na třicet knih, 

časopisů a dalšího materiálu v hodnotě téměř osmi 

tisíc korun!! O to, aby nám návštěvníci nepadali 

žízní a mohli jsme vodou obdarovat děti i dospělé, 

se postaral ředitel Dobré vody pan Václav Jakš 

spolu s Luďkem Paštikou. Rovněž Zdeněk Vaněk 

podpořil naše děti věcnými dary stejně, jako 

cukrárna Kousek zastoupená manželi 

Macháčkovými. Mediálně a sponzorsky podpořila 

naši akci Jihočeská televize, Český rozhlas České 



Budějovice a Jihočeský deník. Velké díky patří 

SDH Údolí a Pavlu Hobizalovi.  

Bezpečnost návštěvníků zajišťovali naprosto 

profesionálně naši dobrovolní hasiči z Nových 

Hradů a o zdravotnickou pomoc se postaral 

tradičně Petr Aksamit.  

Bez pomoci výše uvedených by nemohla být 

akce opět zcela zdarma, což je v dnešní době jev 

pouze zřídka viděný. Odměny pro děti zajistili na 

vlastní náklady organizátoři, kdy bylo vydáno 

celkem 250 kusů taštiček s dobrotami pro děti. 

Hlavní ceny byly losovány, kdy mělo toto 

losování hezkou diváckou kulisu a věříme, že se 

všichni dobře bavili. O losování se opět postarali 

kluci z rybářského kroužku Martin Capl a Dan 

Hriňa.  

Na volném vstupném bylo vybráno rekordních 

7.865,- Kč, kdy budou tyto peníze stejně, jako 

každý rok, rozděleny mezi mladé rybáře a mladé 

myslivce k nákupu výukových pomůcek, 

poznávacích výletů a potřeb pro chod kroužků. 

Moc děkujeme za vaši podporu. 

 

 
 

Protože každý rok připravíme nějaké novinky, 

nebo novinku, ani letošek nebyl výjimkou. První 

novinka byl nový moderátor František Šulista, 

který se tohoto úkolu zhostil dobře a přes prvotní 

nervozitu byl dobrým průvodcem dne. Druhá 

novinka byla točená zmrzlina pro děti zdarma a 

třetí "zábava" pro dospělé country kapela Hastroš 

z Kaplice. Po lehce rozpačitém začátku se vše 

sehrálo a výsledek byl vynikající. Původně byl 

konec country zamýšlen na dvacátou hodinu, 

následně bylo ukončení prodlouženo na půl 

devátou. Když ani v půl desáté neustávala dobrá 

zábava, dalo se tušit volné pokračování, což se i 

stalo a když kapela hrála již za svitů mobilních 

telefonů poslední, asi dvacátý přídavek, akce byl u 

konce a my jsme se loučili s posledními 

báječnými návštěvníky, kteří spolu s kapelou 

dotvořili pohodovou atmosféru našeho dne. 

Závěrem bychom za organizátory poděkovali 

všem členům spolků, kteří akci pomohli 

zorganizovat nebo obsadili jednotlivá stanoviště, 

neboť bez jejich obětavé práce by nemohla 

vzniknout, a hlavně všem návštěvníkům, kteří 

svou účastí potvrdili, že je o takovou akci na 

Nových Hradech zájem a má smysl v tomto dále 

pokračovat. Dle odhadu organizátorů se 

zúčastnilo celého dne okolo devíti stovek 

návštěvníků, a to nejen z okolí Nových Hradů, ale 

z Č. Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce, 

Příbrami, Brna, Prahy a dalších koutů naší 

republiky!!!  

Sedmý ročník Dne ochrany přírody, 

myslivosti, rybářství a včelařství bude – zájem a 

slušná účast k tomuto organizátory zavazují tak, 

jako roky před tím. Těšíme se opět na setkání 

v měsíci červnu roku 2018 na zámecké louce 

zámku Nové Hrady :-) 

 Za organizátory: Sta., Voch., Kas., Bry., Zme. 

 

x–x 

 

Nový revír – Pískárna Malíkov 
 

Číslo revíru 421 107 

Uživatel revíru: MO Jindřichův Hradec 

Rozloha 2,9 ha, mimopstruhový revír s rybolovem 

dle Bližších podmínek rybolovu platných na 

revírech Jihočeského územního svazu ČRS. Revír 

se nachází v k. ú. Dolní Pěna. Rybolov je povolen 

na všechny druhy územních mimopstruhových 

povolenek Jihočeského územního svazu a na 

celosvazové mimopstruhové povolenky. 

Souřadnice GPS: 49°7´19.648´´N, 15°0´29.728´´E 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

IJP 
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Závodění na Hadině v roce 2017. 
 

V termínu 13.-14.května se na Hadině 

uskutečnily již tradiční rybářské závody v lovu 

kaprů a amurů Hadina Cup – na 24 hodin. Tato 

akce již řadu let neodmyslitelně patří do pestré 

nabídky sportovních akcí humpoleckých rybářů a 

současně napomáhá k reklamě a propagaci tohoto 

zvláštního revíru JčÚS. 

Závodů se zúčastnilo 65 dvoučlenných 

družstev z celé České republiky.  

A jak celé zápolení dopadlo? 

V průběhu celého dvoudenního závodu bylo 

uloveno celkem 1205 kusů kapra a amura o 

celkové délce 63 600 centimetrů.  

Na prvním místě se umístilo družstvo pan 

Miroslav Živný starší a pan Miroslav Živný 

mladší z Bystřice nad Pernštejnem s celkovým 

počtem 67 kusů ryb a 3 400 centimetry.  

Druhé místo obsadili pan Miroslav Skalický a 

pan Matěj Skalický z Příbrami s celkovým počtem 

62 kusů ryb a 3 252 centimetry. 

Na třetím místě skončili Stanislav Svoboda a 

Vlastimil Soukup z Čejova s celkovým počtem 

také 62 kusů, ale pouze 3 188 centimetry. 

Nejdelší ulovenou rybou se stal jeseter o délce 

103 centimetrů, kterého ulovil pan Richard Bláha 

z Rancířova.  

 

 
 

Druhými tradičními závody dvojic v lovu 

kaprů a amurů je již několik let Humpolecká 

třicítka. Té se v termínu 2.-3. září, i přes nepřízeň 

počasí, zúčastnilo 62 dvojic a závodníci opravdu 

letos dostali zabrat. 

V průběhu celého deštivého závodu bylo 

uloveno celkem 1671 kusů kapra a amura o 

celkové délce 87 948 centimetrů. 

Na prvním místě se tentokrát umístilo družstvo 

z Brna – Richard Barát, Martin Buráň, kteří 



ulovili 114 kusů kapra a amura o celkové délce 

5 987 centimetrů. 

Druhé místo obsadili pan Miroslav Živný starší 

a pan Miroslav Živný mladší z Bystřice nad 

Pernštejnem s celkovým počtem 97 kusů ryb a 

5 111 centimetry. 

Na třetím místě skončili Pavel Moravec a Ivan 

Casian z Humpolce s 93 rybami a 4 810 

centimetry. 

Nejdelší ulovenou rybou se stal jeseter o délce 

110 centimetrů, kterého ulovil pan Ivo Vytasil 

z Dolního Města. 

 

 
 

Další detailní výsledky a foto ze závodů 

naleznete na www.rybarihumpolec.cz nebo na 

www.hadina.cz. 

Na závěr zbývá ocenit slušné chování a 

vystupování všech závodníků a poděkovat 

rozhodčím i veškerému obslužnému personálu. 

Poděkování patří také celé řadě sponzorů a Městu 

Humpolec za materiální i finanční podporu celé 

akce. 

 

 
 

Pokud má někdo ze čtenářů zájem vyzkoušet si 

své vlastní rybářské umění, je vždy srdečně vítán, 

a to ať při klasickém soukromém rybolovu na 

Hadině, nebo třeba při dalších závodech v roce 

2018. 

 

 
 

 
 

 
 

Vždyť stále platí: Hadina   =    HODNĚ a 

VELKÉ!!!  

Jaromír Slavík  

předseda MO ČRS Humpolec  
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http://www.rybarihumpolec.cz/
http://www.hadina.cz/


Táborští junioři v LRU přívlač 
 

Město Tábor a jeho rybářská místní organizace 

se poslední dobou může pyšnit skvělými výkony 

mladých sportovců –rybářů. Pod vedením M. 

Zvolánka a jeho kolegů (Ing. J. Nový, J. Vlažný, 

M. Boháč a další) vyrůstá mezi Lužnicí a 

Jordánem nová generace úspěšných rybářů, 

závodníků v přívlači. Sourozenci Daniela a Jan 

Noví, bratři Martin a Vojtěch Gigalové, Filip 

Musil, Adam Blažek, Vojtěch Nousek, Adam Feik 

a Jakub Svejkovský tvoří páteř táborského týmu, 

který si již získal v různých soutěžích oprávněný 

respekt. Některá z uvedených jmen se objevují 

nejen v popředí jednotlivých závodů letošní 

juniorské ligy (U18 a U14), ale i v mezinárodních 

a ligových soutěžích dospělých. Pravidelná 

konfrontace jejich praktického počínání v lovu 

ryb se staršími kolegy pro ně přináší mnoho 

pozitivních okamžiků a zkušeností. Zřejmě o nich 

v budoucnosti uslyšíme ještě více. 

 

 
 

 
 

V chronologickém výčtu letošních úspěchů tak 

můžeme zmínit například výborné 14. místo 

juniora Jana Nového v soutěži Trour Union Cup, 

na kterém se sešla v květnu v Hustopečích 

evropská špička dospělých závodníků v přívlači 

v počtu 91 závodníků. 

Z řeky Vláry v Trenčíně, kde se konalo 

Mezinárodní mistrovství juniorů Slovenska 

přivezly začátkem července naše naděje sadu 

cenných medailí: v kategorii U18 získal 1.místo a 

zlatou medaili Jan Nový, 3.místo a bronzovou 

medaili Filip Musil. Skvěle zachytala i Daniela 

Nová, která obsadila šestou příčku. V kategorii 

U14 získal 2.místo a stříbro Martin Gigal, solidní 

výkon předvedl i Adam Blažek celkově sedmý. 

 

 
 

Jan Nový poté znovu vyrazil získávat další 

zkušenosti na Mezinárodní mistrovství Slovenska, 

tentokrát dospělých. To se konalo na řece Váh v 

oblasti Nového Mesta nad Váhom ve dnech 8.-

9.7.2017. Zde vybojoval skvělé 14. místo, když za 

sebou v pořadí nechal dokonce některé členy 

týmů mistrů a vicemistrů světa minulých let ze 

Slovenska! 

 

 
 



Tandem Daniela Nová a Filip Musil, hájící 

barvy týmu Tábor “B” ve II. lize skupině “A” 

dospělých, přivezl na konci července z ligového 

klání ze Sázavy skvělé 3. místo. 

Celý juniorský tým má letos dobře 

“našlápnuto” také ve stěžejní, juniorské lize. Lze 

očekávat, že průběžná, velmi dobrá umístění naši 

závodníci i ve zbývajících kolech potvrdí a udrží. 

O jejich dovednosti a citu pro přelstění i 

opatrných ryb tak již není třeba pochybovat. 

Stejně jako o dlouhodobém, precizním vedení 

“juniorky” zkušenými rybáři. 

 

 

 

Karel Melena,  

jednatel MO Tábor 
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Vltava 21. července 2017 
 

Paní Božena Baštýřová z MO Týn nad Vltavou 

nám poslala několik fotografií, z probíhající 

stavby na Vltavě – Hněvkovice. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou 

tel.: +420 387 250 454, e-mail: linhova@crscb.cz, http://www.crscb.cz 
 

Pouze pro vnitřní potřebu MO ČRS vydává JčÚV. Rediguje: ing. Jaromír Procházka (IJP). Grafická úprava: Ing. Karel Koranda 

 

http://www.crscb.cz/

