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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. 
 

ČERVEN 2017: 
 

12. Kasal Antonín  MO Žirovnice   75 let 

12. Kněžínek Ladislav  MO Žirovnice 70 let 

12. Ing. Beran Vladimír  MO Humpolec 75 let 

13. Marek Jiří  MO Písek   50 let 

13. Ing. Šebek Antonín  MO Planá n. Luž. 65 let 

14. Ing. Lacina Václav  MO Tábor  64 let 

14. Ing. Kostka Josef  MO Jindř. Hradec 54 let  

17. Štefl Karel   MO Nová Bystřice  50 let 

21. Kadlec Jaroslav  MO Týn nad Vltavou 70 let 

22. Jiráň Ladislav  MO Volary    50 let 

24. Zeleňák Petr  MO Bechyně  80 let 

26. Ira Petr  MO Volary   50 let 

29. Kalianko Pavel MO Volyně  60 let 

29. Švorc Václav  MO Týn nad Vltavou 70 let 

30. Takács František   MO Nová Bystřice 55 let 
 

ČERVENEC 2017: 
 

  2. Pour Pavel  MO Volyně   75 let 

  3. Chvátal Zdeněk  MO Nová Bystřice 55 let 

  5. Picek Miloš  MO Volary   60 let 

  5. Slavík Jaromír  MO Humpolec  53 let 

  7. Trnka Karel  MO Planá nad Lužnicí 70 let 

  8. Vik Jaroslav  MO Nová Bystřice  80 let 

11. Hornychová Alena  MO Volyně  65 let 

20. Hampl Břetislav  MO Nová Bystřice 60 let 

21. Votava Zdeněk  MO Volary  60 let 
 

SRPEN 2017: 
 

  2. Fučík Josef  MO Volary   60 let 

  7. Sedláček Jaromír  MO Želiv  80 let 

  7. Černý Václav  MO Tábor   89 let 

10. Bezděkovský Václav  MO Žirovnice 65 let 

11. Kostroun Zdeněk  MO Mladá Vožice 50 let 

16. Ing. Vošáhlík Petr  MO Třeboň  55 let 

17. Babka Zdeněk  MO Čes. Budějovice 2 62 let 

18. Čižinský Oldřich  MO Bechyně  60 let 

19. Petřík Václav  MO Týn nad Vltavou 70 let 

24. Šesták Josef  MO Týn nad Vltavou 90 let 

 

Všem jmenovaným děkuje výbor JčÚS ČRS, z. 

s., za práci obětavě věnovanou rozvoji 

sportovního rybářství v našem kraji. 

Děkujeme, přátelé!!!! 

x - x 

Vzpomínka 
 

Dne 15. června 2017 zemřel ve věku 

nedožitých 103 let dlouholetý člen ČRS a obětavý 

funkcionář pan Václav Princ.  

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.  

IJP 

x–x 

 

MO Pelhřimov  

pracuje s mládeží na vysoké úrovni 
 

Tradičním závěrečným testem a poznáváním ryb 

zakončily svou činnost rybářské kroužky pro nové 

zájemce o chytání ryb. Na přelomu dubna 

a května získalo svůj první rybářský lístek 30 dětí 

z kroužků místní organizace Českého rybářského 

svazu z. s., v Pelhřimově. Poprvé tak mohou 

vyrazit k vodě a zkusit ulovit svou první rybu. Pro 

10 členů sportovního rybářského kroužku ale 

naopak hlavní sezona začíná. Po zimní přípravě 

začaly venkovní tréninky na hřišti a u vody. Až do 

prázdnin nás čekají každý víkend nějaké závody.  

Prvního důležitého závodu jsme se zúčastnili 

poslední dubnovou sobotu. Jarní kolo Ligy 

mládeže v rybolovné technice se uskutečnilo ve 

Frýdlantu a pořadatelé připravili i přes nepříznivé 

počasí pěkný závod. Družstvo Pelhřimov A ve 

složení Kateřina Bílková, Iva Zelenková, Aleš 

Křížek a Jakub Tomíšek ve velmi vyrovnaném 

závodě nezaváhalo a navázalo na úspěchy 

z minulých let krásným 2. místem. Družstvo 

Pelhřimov B ve složení Filip Jančička, Michaela 

Hovorková a Tomáš Slavík bylo oslabeno 

o jednoho člena a mladí závodníci jeli zejména na 

zkušenou před krajským mistrovstvím jednotlivců 

na domácí půdě v Ústrašíně. Družstvo A ztratilo 

na vítěze 76 bodů. V podzimním finále se určitě 

pokusí ztrátu dohnat a popere se o celkové 

vítězství v Lize mládeže 2017. Držíme jim palce.  

 

 
Družstvo Pelhřimov A 

Zleva: Iva Zelenková, Aleš Křížek, Jakub 

Tomíšek, Kateřina Bílková 



Výsledky: 1. Hořovice 1654,97; 2. Pelhřimov A 

1578,79; 3. Bohumín A 1529,86; 4. Kdyně – 

Stříbro 1524,08; 5. České Budějovice 1469,78; 

6. Frýdlant 1469,28; 7. Husinec 1458,09; 

8. Ostrava 1420,49; 9. Písek 1384,15; 

10. Bohumín B 1261,23; 11. Jablonec nad Nisou 

1030,43; 12. Újezd nad Lesy 952,38; 13. Sedlčany 

899,08; 14. Pelhřimov B 442,58; 15. Kroměříž 0,0  

 

Za odbor mládeže MO ČRS Pelhřimov 

Zdeněk Paul a Jiří Gebarovský 

 

x–x 

 

Lov ryb udicí na plavanou 

– jak jsme závodili v dubnu a květnu 2017 
 

Chtěl bych tímto článkem navázat na minulé 

číslo Vezírku, kde jsem v krátkosti zhodnotil 

loňskou sezónu lovu ryb udicí na plavanou. Nyní 

bych rád pokračoval s výsledky počátku nové 

závodní sezóny. 

V letošním roce jsme trochu netradičně 

nezahájili u Nežárky pohárovým závodem Nova 

Domus v Jindřichově Hradci, ale hned absolvovali 

„ostrý start“ do sezóny, a to 1. ligou v Břeclavi. 

Závody se konaly na břeclavské tradiční trati, na 

odlehčovacím kanálu řeky Dyje, v rybářské 

hantýrce známým pod jménem „Břeclavský 

járek“. Tato voda se vyznačuje velkou 

nevyrovnaností závodní trati, a to ve smyslu – 

„vylosuji si lovné místo a až do konce závodu 

nevím, jak to dopadne“. Na vysvětlení je nutno 

podotknout, že ryby, které se v kanále vyskytují, 

stále migrují a nikdo neví, kde právě ten den 

a hodinu budou a jestli tam případně vydrží po 

celý závod. Toto jejich nevyzpytatelné chování, se 

na rozdíl od jiných závodních úseků v naší 

republice, dost špatně ovlivňuje ze strany 

závodníka. Je to často o notné dávce štěstí. 

V letošním roce se zde jako obvykle lovili cejni, 

kapři, líni, jeseni a plotice. Po delší době zde bylo 

uloveno i několik cejnů siných, kteří se vyskytují 

pouze v dunajském pásmu a dříve zde byly velmi 

četní. Další neobvyklou, a pro „zbytek republiky“ 

většinou neznámou rybou, byla i drobná hlavačka 

mramorovaná. Pro náš jindřichohradecký tým 

byly jednotlivé závody v sobotu a v neděli dosti 

odlišné, protože v sobotu nám los nepřál a bylo 

z toho až 11. místo, kdežto v neděli jsme měli 

štěstí na příznivý los, který byl podpořen skvělým 

výkonem našich závodníků a bylo z toho 4. místo 

v neděli a konečné 5. místo v tomto 1. kole 

1. ligy. Z vítězství se radovali tentokrát závodníci 

z Pardubic. 

 

Cejn siný 

 

 
Hlavačka mramorovaná 

 

 
Jarda Kostka se svým úlovkem z nedělního 

závodu 



Dalším závodem byl tradiční, letos již 24. ročník 

nejstaršího, v České republice konaného, 

pohárového závodu Nova Domus na Nežárce 4.  

Oba dva dny jak v sobotu, tak v neděli, byl průběh 

závodů dá se říci standardní. Jednotliví závodníci 

odchytávali drobnější rybu, jako jsou plotice či 

jeseni ve váhové kategorii 50–200 g a ti šťastnější 

měli mezi svými úlovky cejny o hmotnosti 1–2 

kg. S nástrahami tratě a počasí, sobota celkem 

úspěšně propršela a v neděli, jsme snad 

s výjimkou bouřky, absolvovali všechny nástrahy 

počasí – od slunečné oblohy přes déšť a vítr jsme 

se propracovali až k celkem hustému sněžení, se 

nejlépe vyrovnal Roman Foret z Hustopečí. 

Jihočechům tentokrát bohužel „pšenka nekvetla“, 

tak snad příště. 

Poslední dubnový víkend se na závodní trati 

„mezi Žďáry“ – revír Nežárka 4 konalo 1.kolo II. 

ligy sk.“A“, kde má zastoupení z jihočeských 

družstev MO ČRS Jindřichův Hradec, a to hned 

dvěma týmy, MO ČRS Mirovice, MO ČRS 

Bechyně, MO ČRS Žirovnice a ČRS Team 

Browning z Velešína. Řeka Nežárka opět 

nezklamala a připravila účastníkům překvapení 

v podobě po deštích zvýšeného průtoku z běžných 

3 m3/s, na 16 m3/s. Ryby také nejevily přehnaný 

zájem o nabízené nástrahy a výsledkem byly 

nejslabší úlovky za posledních několik let. 

V celkové klasifikaci týmy z Jindřichova Hradce 

skončily na druhém a pátém místě, tým ČRS 

Team Browning na šestém, MO ČRS Bechyně na 

sedmém, Žirovnice na devátém místě a MO ČRS 

Mirovice na desátém místě. Vítězství si odnášejí 

stejně jako v minulém roce rybáři z MO ČRS 

Praha 10 - Vinohrady. 

Dalším závodem konaným netradičně v půli 

května bylo i Mezinárodní mistrovství České 

republiky juniorů v jednotlivých kategoriích. 

Pořadatelství se ujala MO ČRS Šumperk 

a uspořádala tuto akci na 9 ha nádrži Krásné. 

Zarybnění nádrže lze nadneseně nazvat enormní. 

„Zlí jazykové tvrdí, že zarybnění nádrže 

připomíná rybí polévku“. Počasí opět připravilo 

pro účastníky několik „veselých chvilek“. Sobotní 

závod začal bouřkou, závod byl přerušen a po 

vydatné spršce asi po půlhodině znovu 

odstartován. Následně pak po oba dny bylo 

slunečné počasí s teplotami kolem 27 °C, tudíž 

vše, co v sobotu zmoklo, znovu uschlo a aby to 

nebylo tak fádní, tak těsně po ukončení nedělního 

závodu se přihnala další bouřka a přes maximální 

snahu všech účastníků, stihnout sbalit vysušené 

věci, se to ne všem podařilo a někteří tudíž opět 

„velice slušně zmokli“. Přes tyto peripetie však 

bylo toto mezinárodní mistrovství pro Jihočechy 

mimořádně úspěšné – posuďte sami. V kategorii 

do 15 let – Michal Tippl (MO ČRS Žirovnice) – 

3. místo. V kategorii do 20 let – Michal Peltan 

(MO ČRS Žirovnice) – 2. místo. V kategorii do 

25 let – Martin Rašek (MO ČRS Pacov) – 2. místo 

a Jan Kostka (MO ČRS J. Hradec) – 3. místo. 

V družstvech JčÚS „A“ (M. Tippl, M. Peltan, 

J. Kostka) – 1.místo a JčÚS „B“ (Š. Altman, 

O. Martínek, M. Rašek) - 3. místo. 

 

 

 
Kategorie do 15 let – zleva: 2.Eliška Hanyková, 1. 

Veronika Kepáková, 3. Michal Tippl 

 

 

 
Kategorie do 20 let – zleva: 2. Michal Peltan, 1. 

Václav Maštera, 3. Ondřej Martínek 

 

 

 
Kategorie do 25 let – zleva: 2. Martin Rašek, 1. 

Jan Veselý, 3. Jan Kostka 

 



 
Družstva – zleva: 2.VčÚS, 

1. JčÚS „A“ (M. Peltan, M. Tippl, J. Kostka),  

3.JčÚS „B“ (Š. Altman, O. Martínek, M. Rašek) 

 

Dalším květnovým závodem byl krajský přebor 

a krajská divize, který se konal 27. května na 

Vltavě na Hluboké nad Vltavou.  Letošní ročník 

se vyznačoval nejslabší účastí závodníků za 

poslední léta, nicméně ani to neubralo na 

zajímavosti závodu. Vítězem se nakonec stal Ing. 

Ladislav Žigo z Českých Budějovic před 

Jindřichohradečáky Janem Kostkou a Václavem 

Adamcem.  Před druhým kolem, které se bude 

konat v září, je ale vše otevřené, protože bodové 

ztráty ostatních na vedoucího závodníka jsou 

minimální. 

O tom, že někteří naši závodníci dosahují 

pronikavých úspěchů i na mezinárodní scéně jako 

členové reprezentačních týmů ČR vzhledem 

k výsledkům let minulých, není pochyb. 

V letošním roce tomu opět není jinak. Radek Hron 

byl členem týmu, který skončil na ME v Itálii – 

Cavanela Po, těsně pod medailovým umístěním 

a bral tudíž „bohužel jen bramborovou medaili“. 

A že to je mezi 24 zúčastněnými státy potvrzení 

velmi vysoké výkonosti „české plavané“, není 

třeba ani dodávat. 

 

Radek Hron na ME v Itálii 2017 

 

Tímto bych rád ukončil svůj výčet „prvních 

dvou závodních měsíců LRU plavaná“ v roce 

2017.  Chtěl bych všem jihočeským závodníkům 

v „plavané“ bez rozdílu věku poděkovat za „fair 

play“ přístup k závodění a zároveň jim popřát 

touto cestou mnoho úspěchů do dalších 

sportovních klání sezóny 2017 a Vám čtenářům 

příjemné zážitky s rybařinou, a to nejen u našich 

jihočeských vod. 

Ing. Josef Kostka 

Odbor LRU plavaná JčÚS 

 

x–x 

Prezentace ČRS  

na Frymburských slavnostech 

 
V rámci Frymburských slavností 10. června se 

uskutečnila prezentace Českého rybářského svazu. 

Tato akce byla zároveň oslavou světového dne 

rybářství, který připadá na 27. června. Světový 

den rybářství si od roku 1985 připomínají Svazy 

rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Jeho 

snahou je upozornit na důležitost zachování 

světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný 

rozvoj. Sportovní rybolov je také významným 

odvětvím cestovního ruchu. Lipenská nádrž na 

jejímž břehu se Frymburk nachází je právě jednou 

z lokalit, kam jezdí rybáři na dovolenou nejen 

z celé České republiky ale i ze zahraničí. Místo 

pro oslavu světového dne rybářství bylo tedy 

skvěle zvoleno. 

Nyní spět k samotné akci. Pro rybáře byl 

vyhrazen velký prostor v horní části náměstí. Ve 

velitelském stanu bylo možné získat všechny 

informace o rybolovu přímo od profesionální 

rybářské stráže Jiřího Pejchara. Byly zde 

k dispozici různé reklamní materiály a také zde 

návštěvníci mohli v kádi sledovat živé jesetery a 

koi kapry. Moderátorka akce přes mikrofon zvala 

kolemjdoucí k našemu stánku a informovala 



o probíhajících dětských soutěžích. Pro děti zde 

bylo připraveno opravdu hodně a soutěžili 

o zajímavé ceny. Úkolem dětí bylo získat ve třech 

disciplínách co nejvíce šupinek (bodů) a ty pak 

mohli vyměnit za plakáty s rybami, rostlinami 

a živočichy, čepice, cukrovinky a další zajímavé 

ceny. Velmi oblíbenou disciplínou bylo chytání 

ryb v našem bazénku. Kdo zde zrovna nesoutěžil 

mohl se pokusit ulovit na speciální prut limonádu 

nebo dětské šampaňské. Komu se to povedlo 

mohl si úlovek rovnou odnést.  

Další disciplínou bylo skládání puzzle na čas. 

Obrázek parmy skrýval mnohá záludná místa, ale 

děti si s přehledem poradili a získali tak další 

šupinky do soutěže o ceny. Poslední soutěžní 

disciplínou byla rybolovná technika. Děti se pod 

vedením dvou mistrů světa v rybolovné technice 

Kateřině Markové (40 titulů mistra světa) a Jiřího 

Vaněčka snažili trefit co největší počet bodů na 

terči. 

V době, kdy zrovna neprobíhaly soutěže dali 

na obdiv své dovednosti Kateřina Marková a Jiří 

Vaněček. Předvedli zde nádhernou show. 

Sledovat, jak se tito mistři prutu trefí do kelímku 

na pití či do klobouku, který drží dobrovolníci, 

bylo něco úžasného a publikum to náležitě 

ocenilo.  

V dopoledních hodinách souběžně probíhaly 

u vody dětské rybářské závody. Mladí závodníci 

se zde v těžkých podmínkách velkých vln snažili 

ulovit co nejvíce ryb. To že jim to šlo velmi dobře 

dokazují úlovky cejnů, plotic a okounů. Největší 

rybou závodu byl cejn 46 cm. Každý rybář byl 

obdarován velkým množstvím cen a tak byl 

spokojený každý účastník.  

Po celý den nás provázelo hezké počasí a dobrá 

nálada. Do soutěže o ceny se zapojilo 128 dětí. 

Každý obdržel krásnou cenu a odcházel od našeho 

stánku s úsměvem na tváři.  
Pavel Moravec 

technik JćÚS 

x–x 

Rybářské závody na sportovních 

revírech 
ČRS, z. s., MO Tábor 

 

V sobotu 3. června 2017 změřili na sportovním 

revíru Lužnice 4 své síly rybáři. 

Za takřka letního počasí proběhly v Sezimově 

Ústí I tradiční rybářské závody místní organizace, 

kterých se zůčastnilo 48 dospělých, a 36 dětí do 

15 let. V době od 7:00 do 12:00 hodin společně v 

obou kategoriích ulovili celkem 151 ks 

hodnotitelných ryb. Největší zastoupení 

v úlovcích tvořili: cejn velký - 90 ks, plotice 

obecná – 27 ks, kapr obecný – 18 ks, cejnek malý 

– 8 ks, a několik dalších druhů ryb. 

Medailové pořadí v kategorii dětí do 15 let: 

Němec Jan, MO CB2, 748 bodů, 2. Vyskočil 

Michal, MO Planá nad Lužnicí, 422 bodů, 

3. Vrtiška Vojtěch, MO Mladá Vožice, 395 bodů.  

Nejdelší rybu závodů v této kategorii ulovil 

Vrtiška Vojtěch – kapra o délce 59 cm, kterého po 

ulovení vrátil zpět do revíru. 

Medailové pořadí v kategorii dospělých: 

Tecl Petr, MO Tábor, 467 bodů, 2. Vaváček 

Miloslav MO Bechyně, 219 bodů, 3. Michajlov 

Jakub, MO Planá nad Lužnicí, 177 bodů. Nejdelší 

rybu v této kategorii ulovil Holý Kamil z MO 

Tábor – kapra o délce 55 cm. 

Dospělí závodníci, kteří se umístili do 8. místa si 

mohli vybrat z hodnotných cen a dostalo se i na 

další. Překvapením byla utajená cena útěchy 

(naviják Cormoran) dokonce za nejmenší rybu. 

Oceněny byly samozřejmě i nejdelší ryby v obou 

kategoriích.  

Těm nejmladším, kteří měli smůlu a žádná rybka 

se jim na háčku nezatřepala, věnovali sponzoři 

alespoň upomínkové tašky s rybářskou bižuterií 

a krmením, pro povzbuzení do dalších let 

rybaření.  



Závěrem je třeba poděkovat všem za účast a také 

sponzorům, kterými byly: Ráj rybářů p. Saidla, 

Rybářské potřeby p. Morkus, p. Kovanda a také 

Rybářské potřeby z OD Dvořák – paní Maříková.  

A zbývá už jen prohlédnout pár fotografií ze 

soutěžního zápolení, a těšit se na setkání na 

závodech v r. 2018! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Karel Melena 

jednatel MO 

x–x 

 

ČRS, z. s., MO Protivín 
  

Místní organizace pořádala dne 20. května 2017 

1. ročník rybářských závodů pro dospělé 

a mládež. Závody se konaly na revíru Blanice 

Vodňanská 2 (421 008) tak zvaná Myšenecká 

přehrada. 

A jak to 20. května 2017 v Myšenci všechno 

dopadlo?  

Předem bychom chtěli poděkovat všem 

závodníkům za účast, dodržování pravidel závodů 

a konečně i za vytvoření výborné atmosféry. 

I přes nepříznivou předpověď počasí, která se 

nakonec naštěstí nepotvrdila, dorazilo v sobotu na 

Myšeneckou přehradu celkem 32 rybářů, kteří 

nachytali cca 80 kaprů.  

Na straně závodníků při závodech panovala 

spokojenost nejen se zarybněním revíru, ale 

zejména s celkovou přípravou a zajištění závodu, 

včetně bohatého občerstvení a hodnotných cen. 

1.ročník rybářských závodů pro mládež 

a dospělé, pořádaných místní organizací, se tedy 

vydařil a účastníci přislíbili v příštím roce hojnější 

účast. 



Těšíme se na setkání s vámi, rybáři, zase za rok 

ve stejném termínu na stejném místě. 

 

 
 

 

 
Milan Laně 

předseda MO  

x–x 

 

ČRS, z. s., MO Týn nad Vltavou 
 

V sobotu dne 10. června 2017 proběhly 

v náhonu Bedrník rybářské závody. Paní Božena 

Baštýřová nám zaslala několik obrázků z tohoto 

“zápolení”, za které jí děkujeme.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IJP 


