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XVII. Republikový sněm ČRS

Slovo předsedy

roku, a proto bychom si měli trochu odpočinout, věnovat se svým nejbližším, kteří nás
v naší krásné zálibě podporují, najít klid v duši
a v klidu a pohodě vánoc vyhodnotit svá předsevzetí a přání .
Do nového roku 2019 vám všem přeji, aby
jste byli především zdraví, spokojení, abyste si
splnili své nejenom rybářské sny a abyste si
v našem spolku užili hodně radosti a přátelství
a na našich krásných revírech abyste strávili
krásné a nezapomenutelné chvíle.
Petrův zdar!
Ing. Karel Koranda
předseda JčÚS ČRS

Z výročí

Vážení přátelé,

rok uplynul jako voda a přiblížili se vánoce.
Mnozí jste jistě zaznamenali, že v letošním roJčÚV ČRS, z. s., JčÚS blahopřeje všem
ce proběhly v našem rybářském spolku volby a
došlo k částečné obměně našich funkcionářů a funkcionářům a dlouhodobým členům, kteří se
to nejen na úrovni místních organizací, ale i na v průběhu níže uvedených měsíců dožívají
úrovni územního svazu a Republikové rady. významného životního výročí.
Noví funkcionáři mají tak před sebou čtyři roky
PROSINEC 2018:
na to, aby se pokusili realizovat své vize a aby
se spolu se zkušenými funkcionáři pokusili po5. Horňák Ivan MO Bechyně
55 let
sunout náš spolek vpřed. Je samozřejmou po10. Barták Zdeněk MO Bechyně
55 let
vinností řadových členů jim v tomto pomoci.
65 let
V našem územním svazu došlo k částečné 17. Růžička Aleš MO Bechyně
obměně územního výboru a územní dozorčí
rady, výměně předsedy a též ke kompletní
obměně hospodářského odboru a doplnění
sportovních odborů.

23. Kazda František MO Mladá Vožice

75 let

23. Novák František MO Těchobuz

70 let

24. Tomášek Josef MO Humpolec

89 let

Pokud se týká letošního hospodaření, chovu ryb a zarybnění revírů, mohu konstatovat,
že i přes velké téměř celoroční sucho, byly výsledky až na pár výjimek velmi dobré. Za to je
nutné poděkovat všem členům, kteří se
na hospodaření našeho spolku aktivně podílejí,
neboť díky nim máme dobře zarybněné revíry,
při porovnání s ostatními územními svazy máme největší vlastní produkci ryb a také největší rozlohu revírů. O všech těchto věcech chceme členskou základnu po novém roce obsáhle
informovat.

28. JUDr. Kratochvíl Antonín MO
Počátky

70 let

LEDEN 2019:
4. Kanda Vladimír MO Vodňany

70 let

9. Smrž Karel MO Nové Hrady

70 let

19. Rajnačok Ján MO Nová Bystřice

65 let

21. Doležal Miroslav MO Nové Hrady

60 let

Před námi jsou největší svátky letošního
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ÚNOR 2019:

rybářském časopise JčÚS a dovolím si touto
cestou poděkovat za výjimečné úspěchy
4. Babor Josef MO Tábor
75 let
na sportovním poli, a to vnitrostátním i mezi8. Batálová Věra MO Tábor
82 let národním, dlouholetému úspěšnému repre12. Vicány Josef MO Ledenice
60 let zentantovi České republiky a několikanásobnému mistrovi České republiky Pavlu
16. Pipek Pavel MO Humpolec
50 let Práškovi z Jindřichova Hradce, mimochodem
28. Pleninger Karel MO Vodňany
70 let držiteli dosud platného československého rekordu v počtu ulovených ryb, a to 1.086 ks
Všem
jmenovaným
děkuje
výbor za 3 hodiny.
ČRS, z. s., JčÚS za práci obětavě věnovanou
rozvoji sportovního rybářství v našem územním svazu.
Děkujeme, přátelé!!!!

Výročí MO
v roce 2019
Každým rokem si připomínáme, která
z místních organizací v našem územním svazu
slaví jubileum svého založení. V roce 2019
toto výročí slaví následující organizace:
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Borovany
Netolice
Mirovice
Kaplice
Křemže
Třeboň
Jindřichův Hradec
Týn nad Vltavou

70 let
70 let
80 let
85 let
95 let
95 let
100 let
100 let

Tento vynikající rybář a závodník se rozhodl,
že letošní sezóna byla jeho derniérou v aktivní
činnosti závodníka – plavačkáře a po neuvěřitelných cca 50 letech aktivní činnosti, účastníka nespočet mistrovství světa a Evropy,
společně s odchodem do starobního důchodu,
odejde i do toho, jak sám říká “důchodu rybářského – závodnického“.

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.

Poděkování
Pavlu Práškovi
za výjimečnou
sportovní činnost LRU
Využívám možnosti prezentace v tomto Dovolte mi, abych mu touto cestou poděkoval
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za jeho dlouholetou činnost, při které své
bohaté
závodnické
zkušenosti
ochotně
předával všem mladším kolegům rybářům, a
to nejen u nás v Jindřichově Hradci. Je mi
osobně velkou ctí, že jsem měl možnost být
s ním po mnoho let ve společném týmu MO
ČRS Jindřichova Hradce.

Přejeme tímto Pavlovi Práškovi mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v jeho dalším životě a
toto platí i v té „normální rybařině“.
Pavle Petrův zdar!
Ing. Josef Kostka
předseda MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec

bení. Mimo to se komise začala zabývat i
dalšími činnostmi, které má v úmyslu v následujících letech akcentovat. Zejména se jedná
o oblasti, kde jsou velké toky finančních
prostředků nebo oblasti, které byly v minulosti
na okraji zájmu. To se týká např. zarybňování
revírů a to po všech stránkách vč. fyzických
kontrol kvality a množství násady při výlovech
a vysazování, kontroly při prověrkách apod.
Ani v těchto oblastech ÚDK neshledala
závažné chyby, drobné připomínky předala
k řešení. Další témata, kterými se ÚDK hodlá
do budoucna mj. zabývat je revize a kontrola
výběrových řízení na dodávky ryb od externích
dodavatelů ryb nebo např. služeb a tisků. Pozornosti neuniknou ani oblasti jako je efektivita činnosti poloprofesionální a profesinální
RS, půjčky pro MO a jejich plnění a využití,
čerpání dotací, interní směrnice, smlouvy s MO
a externími výdejnami povolenek atd.
V rámci mimořádných kontrol byla na základě oznámení předsedy JčÚS o chybě celosvazových povolenkách provedena kontrola
dodaných celosvazových povolenek sekretariátem Rady ČRS, kdy bylo zjištěno, že část
povolenek v hodnotě 329.000,- byla dodána
duplicitně. O této závažné skutečnosti byl informován výbor JčÚS a statutární zástupci
Rady ČRS.

V současné byla v souladu s usnesením
ÚDK sestavena komise složená z členů ÚDK,
statutárních zástupců JčÚS, členů výboru JčÚS
a pracovníků sekretariátu, která aktuálně
provádí komplexní audit zarybnění v roce
Rok 2018 se nesl ve volebním duchu. 2018. O výsledcích budeme informovat
Na všech svazových úrovních byly zvoleny v dalším vydání Vezírku.
nové výbory, předsedové, dozorčí komise a
David Havlíček
další orgány svazu. Co se týká územní dozorčí
předseda ÚDK ČRS z.s. JčÚS
komise JčÚS, zde došlo k výrazné obměně a
komise má od června 2018 pět nových členů a
ke změně došlo i v předsednickém křesle.
Prvního půl roku se nově zvolená ÚDK věnovala především seznamování se s předchozí
prací, s činností územního výboru, sekreVýbor
Jihočeského
územního
svazu
tariátu apod. Průběžně byly prováděny
standardní úkony a kontroly, které byly na srpnovém zasedání schválil vznik samonaplánovány a které ukládají Stanovy ČRS a statného fondu (účtu) pro zlepšení podpory
Jednací řád, aniž byla shledána zásadní pochy- činnosti rybářských kroužků v místních organi-

Územní dozorčí
komise

Fond mládeže
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zacích. Ve Fondu mládeže budou shro- o rybaření, členů ČRS.
mažďovány prostředky získané z plateb za
pořádání komerčních závodů na revírech
územního svazu. Ty budou dále rozdělovány
do jednotlivých MO dle předem stanovených
pravidel.

Jedním z cílů je podpořit činnost nad rámec
základních aktivit kroužku. Zejména tedy
pořádání náborových akcí, dětských závodů,
místních kol Zlaté udice a dalších podobných
akcí.

V současné době je zpracovávána metodika a podmínky čerpání z fondu. O příspěvek
z fondu bude nutné požádat předem a jeho
poskytnutí bude podmíněno spoluúčastí místní
organizace.
Po schválení výborem JčÚS budou všechny
potřebné informace ohledně čerpání a podání
žádostí rozeslány do místních organizací.
Zdeněk Paul,
předseda odboru mládeže JčÚS

CASTINGSPORT
Mistrovství světa
v rybolovné technice
Švédsko 2018
Druhou oblastí, do které budou prostředky
z fondu směrovat, je odměňování vedoucích
kroužků. Místní organizace mají možnost hradit provoz kroužků nejen ze svých prostředků
(podpora mládeže vychází ze stanov ČRS), ale
lze žádat o finanční podporu z obecních rozpočtů a různých dotačních titulů. Všechny tyto
dotace a granty ale převážně financují pořízení
vybavení, pronájmy a cestovné apod. Obvykle
nelze z těchto peněz odměnit obětavou práci
vedoucích kroužků, kteří se svém volném čase
dobrovolně věnují získávaní nových zájemců
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Čeští sportovní rybáři opět dominovali
na MS v rybolovné technice, které se konalo
ve švédském přímořském městě Ronneby
od 6.9. do 9.9. 2018.
Český národní tým přicestoval do Švédska
již v neděli večer, aby ještě využil následující
dva dny na doladění formy při krátkém
soustředění v místě konání MS. Oficiální
trénink proběhl ve středu dopoledne a zde se
konala i porada trenérů a vedoucích družstev.
Družstvo jsem musel sestavit bez dlouholeté
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opory a kapitána národního družstva Patrika
Lexy, který je po operaci zápěstí. Patrik byl
tedy pro tento rok nehrající kapitán a můj
asistent. Po domluvě jsme sestavili družstvo
mužů takto: Ing. Josef Luxa, Jan Luxa (Č.B.),
Jan
Bombera
(Litovel),
Tomáš
Spáčil
(Zaječov). V družstvu žen byla situace obdobná. Tady nám vypadla vynikající závodnice
a mnohonásobná mistryně světa Tereza Havelková (České Budějovice), která se připravuje
na mateřství. Družstvo žen bylo tedy
ve složení Kateřina Marková (Písek) a Ing.
Jana
Brončková
(Frýdek
Místek).
V jednotlivcích závodili ještě Robert Mík
(České Budějovice), Miloslav Krejčí (Kroměříž)
a Zuzana Plachá (Ostrava).
Severští pořadatelé pojali toto MS velmi
netradičně a totálně překopali pořadí jednotlivých disciplín, a tak jsme odpoledne začínali
disciplínou č. 2 muškou dálkou jednoruč. Před
samotným startem jsem důrazně protestoval
proti postavení startů u mužů, které nebyly
v jedné linii, která zaručuje přibližně stejné
podmínky pro všechny závodníky. Za přispění
pomoci nás trenérů se to povedlo a závody
začaly s hodinovým zpožděním, a to ještě
ženy závodily na vedlejší ploše. Do finále,
které bylo až v sobotu (další specialita seveřanů a samotný závod ztrácel ten správný
náboj) se probojovali Josef Luxa hodem
61,69 m, Tomáš Spáčil 59,59 m, Jan Bombera
58,20 m a Kateřina Marková 50,50 m, a to
bylo pro tento den ze hřiště vše. Večer jsme
všichni očekávali slavnostní zahájení, jak by
se pro tuto zemi patřilo. Bohužel přišlo
zklamání a místo bombastického slavnostního
nástupu a všemi poctami pro zúčastněné státy
jsme seděli v zasedací místnosti a poslouchali
profesionálního řečníka, jak vykládá o přátelství a lásce mezi lidmi bez rozdílu. Tento projev skončil přípitkem a hymnou a šli jsme
spát.
Další den čtvrtek jsme začínali již ráno
v půl deváté netradičně disciplínou č.7 zátěž
dálka obouruč. Tuto disciplínu mužů ovládl náš
zkušený reprezentant Miloslav Krejčí. Postoupil
do finále sice až ze čtvrtého místa, ale
následně všem předvedl, proč je v této disciplíně dvojnásobný mistr světa. Svým výkonem
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108,29 m porazil i úřadujícího světového rekordmana Jense Nágla z Německa téměř
o 3 metry a stal se mistrem světa v této jeho
disciplíně. Radost byla obrovská.
Následovala další mužská disciplína muška
dálka obouruč. Držitelem světového rekordu je
náš Josef Luxa (90,95 m), kterému finále
uniklo. Naši se probojovali čtyři, Jan Luxa,
Tomáš Spáčil, Miloslav Krejčí a Jan Bombera.
Byl to boj. Dopadlo to skvěle, titul vybojoval
Jan Bombera a třetí skončil Miloslav Krejčí.
Další disciplína toho dne byla vyloženě
severská č. 9 multi dálka kde už závodí i ženy.
Mužům se nepodařilo projít do finále nikomu,
ale vynahradily to ženy. Do finále se probojovala Zuzana Plachá a Kateřina Marková,
která svým nejdelším hodem 89,27 získala
stříbrnou medaili. Po druhém závodním dnu
jsme měli na kontě 2 zlaté medaile, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou.
V pátek ráno jsme začali opět netradičně
disciplínou, kterou se normálně končí, zátěží
dálkou jednoruč č. 5. Na hřišti, kde se
s přibývající teplotou neskutečně točil vítr, si
postup do sobotního finále zajistil Tomáš
Spáčil a Kateřina Marková. Pokračovalo se
disciplínou č.4 zátěž skish. Do finále, které
opět bylo až v sobotu se probojoval v mužích
Jan Bombera a v ženách Zuzana Plachá
s Kateřinou Markovou. Následovala disciplína
č.9 multi skish kde muži skončili v poli poražených, ale vše nám vynahradila Kateřina
Marková, která suverénně zvítězila. Poslední
disciplínou č.3 byl zátěž arenberg, kde opět
do finále postoupily naše ženy Kateřina Marková a Zuzana Plachá. Po třech závodních
dnech MS družstvo mužů jasně vedlo a ženy
byly druhé za Němkami.
Poslední závodní, a hlavně finálový den začínal
opět velmi nestandartně disciplínou č.1 muška
skish, kterou se vždy začíná. Začal boj
o celkové umístění jednotlivců ve vícebojích a
soutěži družstev. Většina si své pozice udržela
a do finále se probojovala Jana Brončková
v ženách a v mužích Jan Luxa. Ve finále si
Jana Brončková vybojovala titul mistryně
světa a Janovi unikla medaile o jednu minelu
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ve skvělém čase. Další sobotní finále bylo
v disciplíně č.2 mušce dálce jednoruč. Mistrem
světa se stal Josef Luxa hodem 62,3 m a
Kateřina Marková skončila na třetím místě.
Finále zátěžových terčových disciplín suverénně ovládly naše ženy. V Arenbergu zvítězila
Kateřina Marková a druhá byla Zuzana Plachá.
Zátěž skish dopadla obdobně jen si to děvčata
vyměnila a titul mistryně světa získala Zuzana
Plachá a Kateřina Marková byla stříbrná.
V mužích získal Jan Bombera stříbro. Poslední
finále v zátěži dálce přineslo pro nás
obrovskou radost. Kateřina Marková svým
prvním hodem posunula světový record
o 3 metry na 78,64m a suverénně zvítězila.
V mužích jsme měli ve finále ještě Tomáše
Spáčila, ale ten neměl zrovna štěstí na vítr a
skončil sedmý. Tím skončily závody na hřišti a
začaly se počítat celkové výsledky vícebojů a
družstev.

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků
proběhlo v restauraci hotelu Brunn, kde jsme
byli ubytováni. Mistrovství světa se zúčastnilo
16 států a 83 závodníků. Celkový počet všech
zúčastněných + trenéři, vedoucí, rozhodčí,
stavěči a funkcionáři při vyhlašování byl okolo
150 lidí.

Nejúspěšnější naše závodnice Kateřina
Marková ovládla oba víceboje a stala se mistryní světa v pětiboji i sedmiboji.
V mužích byl nejlepší Jan Bombera, který
se stal mistrem světa v sedmiboji, v devítiboji
byl stříbrný a v pětiboji bronzový.
Celkově naši reprezentanti získali na tomto
mistrovství světa 21 medailí, z toho 12 zlatých
5 stříbrných a 4 bronzové.
Toto MS ve Švédsku bylo pro náš národní
tým jedno z nejnáročnějších nejen z důvodu
abnormalit, které připravili pořadatelé, ale
bylo i zbytečné protahování času mezi jednotlivými disciplínami. Vzdálenost mezi hotelem a
hřištěm nebyla také optimální. Bylo velmi
těžké, aby si závodníci udrželi formu a
soustředěnost na své výkony. V našem týmu
vládla dobrá nálada a obrovská pohoda.

Všem našim reprezentantům patří absolutorium za jejich výkony a velké poděkování
za vzornou reprezentaci České republiky. Poděkování patří i asistentovi trenéra Patrikovi
Lexovi a vedoucímu výpravy MUDr. Josefovi
Doležalovi.
Josef Luxa st.
trenér státní reprezentace

Lov ryb udicí plavaná

Nejprestižnější soutěž družstev mužů jsme
jednoznačně ovládli stylem start cíl a družstvo (jak jsme závodili na podzim roku 2018)
ve složení Josef Luxa, Jan Luxa, Jan Bombera
a Tomáš Spáčil získalo po páté v řadě za sebou titul mistrů světa před Německem a PolV
letošních
číslech
Vezírku,
jsem
skem. Ženy tentokrát neobhájily titul a skon- zrekapituloval závodní sezónu v lovu ryb udicí
na plavanou do měsíce srpna a v tomto čísle
čily třetí za Německem a Slovenskem.
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bych rád letošní rekapitulaci roku 2018
dokončil.
Prvním závodem v měsíci září již tradičně bylo
druhé kolo územního přeboru a divize JčÚS,
které se konalo na řece Nežárce v Jindřichově
Hradci. Tento závod se dá zcela jednoznačně
označit jako „zlý sen“. Jestliže jsem
v minulých číslech u několika závodů použil
slovní obrat, že se “ závody vyznačovaly zjevnou neochotou ryb přijímat jakoukoliv
potravu, a tudíž byl závod přehlídkou
přemlouvání a zkoušení jak na ně“, tak tento
závod předčil veškerá očekávání. Bohužel
v tom negativním slova smyslu, protože
úlovky lze jedním slovem označit jako
„tragické“ a několik závodníků se pasovalo
do role „ochránců“. Přesto se územní přebor
dochytal a celkovým vítězem letošního ročníku
se stal Radek Smítka před Miloslavem Žákem
a Vlastimilem Drápalem. Vítězem územní
divize se stal tým z Jindřichova Hradce
ve složení Miloslav Žák, Vlastimil Drápal a
Josef Kříž, kteří tímto získali právo postupu
do II. ligy skupiny A.

Dalšími dvěma ligovými koly pokračovala
také II. liga, a to 3.závodem na Vltavě
v Hluboké nad Vltavou, kam bylo toto kolo
přesunuto z původně plánovaného místa
na
Hracholuskách,
které
vzhledem
k neúměrně
nízkému
stavu
vody
byly
„nechytatelné“. Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům z MO ČRS Jindřichův
Hradec, kteří se ujali na poslední chvíli pořadatelství a JčÚS společně s MO ČRS České
Budějovice 1, kteří vyšli pořadateli ve všem
vstříc a tím umožnili, aby se 3.kolo vůbec
konalo. Vítězství si z Hluboké odvezli závodníci
z MO ČRS Plzeň 1 RIVE „A“, druhý skončil tým
MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ a konečně třetí
skončil tým ČRS Team Browning.cz. Poslední
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4.kolo II. ligy se konalo na tradiční trati,
na Berounce ve Všenorech. Celkovým vítězem
letošního ročníku II. ligy skupiny „A“ se stal
tým MO ČRS Plzeň 1 RIVE „A“, druzí skončili
rybáři z MO ČRS Prahy 10 - Vinohrad a
konečně na třetím místě skončil tým ČRS
Team Browning.cz.
Jelikož se první dva týmy vzdaly práva
postoupit do I. ligy, právo postupu využívá
tým ČRS Team Browning.cz, kterému pro
příští sezónu v nejvyšší soutěži přejeme
mnoho úspěchů.

V září pokračovala také I. liga, a to závodem
na tradiční trati na Labi pod novým mělnickým
mostem. I. liga se v posledních letech
vyznačuje neuvěřitelnou vyrovnaností a ani
letos tomu nebylo jinak. Tentokráte byla vyrovnaná i na špici, kde se až posledním
závodem a bez nadsázky vážením posledního
závodníka, rozhodlo o vítězi celého ročníku.
Vítězem se stali závodníci RS Crazy Boys MO
ČRS Hustopeče před týmem ČRS RSK Pardubice Colmic a MO ČRS Kolín RIVE. Náš jihočeský tým MO ČRS Jindřichův Hradec skončil
na 7.místě, i když ještě před tímto kolem téměř sahal po bronzu.

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

Tímto bych ukončil svůj výčet letošních
výsledků jihočeských závodníků na sportovním
poli LRU plavaná jak v rámci republiky, tak i
v mezinárodním měřítku. Chtěl bych tímto
všem závodníkům v „plavané“ bez rozdílu
věku poděkovat za „fair play“ přístup
k závodění a zároveň jim popřát touto cestou
mnoho úspěchů v jejich sportovní činnosti
do nové sezóny 2019 a Vám čtenářům
příjemné zážitky s rybařinou, a to nejen
u našich malebných jihočeských vod.
Dalším pohárovým závodem v měsíci září
Ing. Josef Kostka
byl, po našem jindřichohradeckém Nova
odbor LRU plavaná JčÚS
Domusu, druhý nejstarší závod v České republice, a to Pohár Ludmila na Mělníce. Také
tohoto závodu, kterého se mimochodem
zúčastnila celá česká špička a celkem bylo na
startovní listině 55 účastníků z Čech, Slovenska a Polska, se zúčastnili jihočeští závodníci.
V tomto závodu dvojic si palmu vítězství odnesl tým MO ČRS Jindřichův Hradec ve složení
Ladislav Žigo a Jan Kostka a v jednotlivcích
Rybáři z ČRS, z. s., místní organizace Týn
obsadil Jan Kostka třetí a Ladislav Žigo sedmé nad Vltavou provedli ve dnech 13. října a 2.
místo.
listopadu 2018 výlov chovných rybníků Březí –

Podzimní výlovy

Posledním
letošním
bodovaným
pohárovým závodem byl závod Pohár Pernštejna
v Pardubicích na Labi. I tohoto závodu se
zúčastnili jihočeští závodníci, bohužel tentokrát bez výraznějšího úspěchu, nejlepším byl
na šestnáctém místě, z padesáti účastníků,
Jaroslav Pekař.
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Hrádek a Bedrník. Sportovní revíry, které organizace obhospodařuje byly obohaceny pěknými
rybami.
Fotografie, z nichž některé vybíráme nám
zaslala naše dlouholetá spolupracovnice paní
Republikový sněm ČRS je vrcholným orgáBožena Baštýřová, za což jí touto cestou děkunem
svazu, schází se podle potřeby, nejméně
jeme.
však jednou za dva roky (tolik § 16 Stanov
ČRS, z.s.)
Ten letošní se konal 24. listopadu 2018
od 09:30 hodin v Kongresovém centru Floret
v Průhonicích. Kromě stabilních bodů byla
v programu volba předsedy ČRS, vyhlášení
Republikové rady ČRS, vyhlášení Republikové
dozorčí rady ČRS a návrh na změnu Stanov
ČRS.
Celkem bylo na jednání sněmu pozváno
147 delegátů a 15 členů Republikové rady,
účast pak byla 144 delegátů a 14 členů Republikové rady – celkem 97,5 %. Kaňkou již
na počátku sněmu bylo, že tento stav byl
zjištěn až na třetí pokus, kdy už se o některých věcech hlasovalo, nicméně při hlasování, kdy byly schváleny program jednání,
jednací řád a volební řád sněmu, byl tak přesvědčivě vysoký počet hlasů „pro“, že přes výše
uvedený nedostatek nedošlo k ovlivnění
výsledku hlasování.
Při schvalování programu jednání byl
na návrh delegáta Středočeského územního
svazu vypuštěn bod „Návrh na změny Stanov
ČRS“. Požadavek byl odůvodněn tím, že
změna Stanov ČRS, z. s., je nanejvýš potřebná, nicméně je třeba tyto změny řádně
připravit. Bylo navrženo, aby se změnami ve
stanovách zabývala právní komise, která bude
mít za úkol na příští jednání sněmu předložit
kompletně přepracované stanovy. Z celkového
počtu hlasujících bylo 131 pro tento návrh.
Přes kontrolu usnesení, kterou provedl
jednatel ČRS Ing. Jan Štípek, který konstatoval, že se nám téměř vše podařilo splnit,
jsme se dostali až ke zprávě o činnosti, kterou
přednesl předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma.
Zpráva o činnosti za uplynulé období byla
zaslána všem delegátů v tištěné podobě a je
k dispozici na sekretariátu našeho územního
svazu. JUDr. Šíma kromě jiného konstatoval,
že svaz má 246 448 členů, zástřelné na kormorána velkého už od prosince 2018 bude
500,-Kč, zarybnění a dotace překročili cca 200
milionů Kč. Upozornil na nový fenomén - soIJP
ciální sítě, které jsou často využívány

XVII. Republikový
sněm ČRS
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k dehonestaci funkcionářů či určitých skupin
v rámci ČRS. Tento problém přerůstá
do takové míry, že v případě rybářské veřejnosti lze s některými „diskutujícími“ toto
řešit podle Stanov ČRS § 4, v krajním případě
i soudní cestou. Po přednesení zprávy o činnosti Republikové dozorčí rady bylo přistoupeno k nejdůležitějšímu bodu jednání sněmu
k volbě předsedy ČRS.
Nejprve vystoupili kandidáti na předsedu
ČRS se svými vizemi jak a co v případě zvolení
zlepší či změní. Kandidáti byli čtyři (uvádím
v abecedním pořadí): MUDr. Josef Doležal,
Dušan Hýbner, PhDr. Karel Mach, Jiří Marek.
První tři podpořili své vystoupení prezentací,
kde názorně ukázali, co a jak chtějí v případě
zvolení za předsedu ČRS změnit. Výjimkou byl
kandidát Jiří Marek, který vystoupil bez
prezentace. Obsah jeho vystoupení připomínal
spíše diskuzní příspěvek, ve kterém svojí
kritikou nešetřil a pohaněl všechno a všechny.
Zvláštní pozornost věnoval Jihočeskému
územnímu svazu. Je jenom škoda, že si neuvědomil, že ještě nedávno byl na tomto
svazu zaměstnán jako technik. Pracovní
poměr ukončil na svoji žádost, kterou podal
s vidinou zvolení do funkce předsedy JčÚS.
Delegáti konference, která se konala dne
9. června 2018 však rozhodli jinak. Nejen jako
technik sekretariátu, ale i jako člen výboru
JčÚS se podílel na všem, co ve svém vyjádření
kritizoval (laskavý čtenář, nechť si o smyslu
jeho vystoupení udělá úsudek sám). Smutné
bylo, že v průběhu prezentací selhávala
opakovaně technika a promítání prezentací
nebylo plynulé.
Poměrem hlasů 155 pro a 2 proti bylo
rozhodnuto, že volba nového předsedy svazu
proběhne tajným hlasováním. V prvním kole
tohoto hlasování získali jednotliví kandidáti
MUDr. Josef Doležal – 23 hlasů, Dušan Hýbner
– 48 hlasů, PhDr. Karel Mach – 80 hlasů a Jiří
Marek – 7 hlasů. V prvním kole byl tedy předsedou ČRS, z.s., zvolen PhDr. Karel Mach, člen
Západočeského územního svazu ČRS.
Po diskusi, která celkem nic nového nepřinesla, byla na následující období vyhlášena
Republiková rada ČRS, kde Jihočeský územní
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svaz budou zastupovat Ing. Karel Koranda a
Ing. Josef Kostka a v Republikové dozorčí radě
ČRS nás bude zastupovat David Havlíček.
Na závěr sněmu bylo přijato usnesení a
potleskem bylo poděkováno odstupujícímu
předsedovi ČRS JUDr. Šímovi.
Ing. Jaromír Procházka
místopředseda výboru JčÚS
Ing. Karel Koranda
předseda JčÚS ČRS

Vezírek pokračuje
Vážení přátelé, jistě jste si všimli, že náš
Vezírek prošel grafickou úpravou, která bude
ještě průběžně upravována. Rozhodnutí pokračovat ve vydávání Vezírku jako našeho interního zpravodaje i v dalších letech padlo na podzim letošního roku. Možná se někteří budete
podivovat, proč pořád chceme vydávat tištěný
zpravodaj v době internetových technologií.
Naše rozhodnutí je v souladu s naším závazkem informovat nejen funkcionáře, ale i členskou základnu o dění v našem spolku v co nejširší míře. Snaha zachovat náš zpravodaj,
který vychází už několik desítek let, je podpořena i tím, že v letošním roce začal obdobný
zpravodaj vydávat Územní svaz pro Severní
Moravu a Slezko a nakonec i Republiková rada
ČRS.
Byli bychom rádi, aby naše místní organizace, v případě, že budou potřebovat něco
sdělit ze svého spolkového života nebo něco
inzerovat, využívali i prostor v našem Vezírku.
Ing. Karel Koranda
předseda JčÚS ČRS

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří mi svými
příspěvky pomáhali v roce 2018 tvořit
tento náš Vezírek z jižních Čech.
Ing. Jaromír Procházka
místopředseda výboru ČRS, z.s., JčÚS
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