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Střípky

ze života českých,
moravských a slezských
sportovních rybářů

připravil: Otakar Brož foto: autor a archivy zdrojů
V Budapešti se konala výroční
schůze Rady prezidentů EAF
Delegáti devíti z celkem deseti členů
Evropské rybářské federace se v polovině
října sešli v Budapešti na pravidelné výroční schůzi této mezinárodní organizace.
Z účasti se omluvili jen zástupci Polska.
Tato organizace současně oznámila, že svoje členství v EAF ukončuje ke dni 31. 12.
2018. Na schůzi byla projednána řada organizačních a obsahových otázek, zejména plnění plánu práce na rok 2018
a činnost vedení EAF a jejího
prezidenta v období od minulé
výroční schůze, která se v roce
2017 konala v Praze. Bylo konstatováno, že ne všechny přijaté
úkoly se podařilo splnit. Zejména
se nepokročilo v řešení problematiky
rybožravých predátorů, když francouzská
federace, která má řešení problémů v této
oblasti ve své gesci, zatím nepředložila
konkrétní návrhy, jak nadále postupovat.
Bylo rovněž konstatováno, že záměr vypracování jednotné socioekonomické studie významu rekreačního a sportovního
rybolovu se z objektivních důvodů zřejmě
nepodaří naplnit. V jednotlivých federacích EAF totiž existují značné rozdílnosti
v organizačních, hospodářských a ekonomických pravidlech uplatňovaných při
realizaci systému této zájmové činnosti.
Proto bylo rozhodnuto ponechat případné
vypracování studie pouze na úrovni národních federací. Studie byla zatím vypra-

Pohled na členy nového vedení EAF. Zleva: čestný prezident Ferenc Szalay, prezident
Bernard Breton, viceprezident, Vladimir Sever a pokladník Benoit Sottiaux)
cována jen v ČRS a francouzské federaci.
Dále byly projednány výsledky hospodaření EAF za loňský rok a návrh rozpočtu
na rok 2019. Ekonomika EAF je stabilní
a vykazuje každoročně přebytkové hospodaření. Na budapešťské schůzi se konaly
rovněž doplňující volby do řídícího výboru
EAF. Dosavadní prezident Otakar Brož totiž musel z funkce ze zdravotních důvodů
odstoupit. Novým prezidentem EAF byl
zvolen dosavadní viceprezident Francouz
Bernard Breton. Novým viceprezidentem
byl zvolen Vladimir Sever z Chorvatska. Po
doplňujících volbách byla na schůzi projednána řada dalších témat. Delegát za ČRS
informoval mimo jiné o činnosti s dětmi
a mládeží a o trvajícím záměru rozšířit
národní soutěž Zlatá udice výhledově i na

mezinárodní úroveň v rámci činnosti EAF.
Švýcarský delegát hovořil o problémech
spojených s letošním mimořádně horkým
a suchým létem a jeho negativním vlivem
na chov ryb a rybaření. Italský delegát se
zabýval problematikou nelegálního rybolovu. Podle něj se pytláctví prohlubuje, –
zejména v souvislosti s migrací. Doporučil,
aby se řešení tohoto problému stalo jednou
z priorit činnosti EAF. Prezident slovenských rybářů informoval o úspěšném zachování dosavadního systému sportovního
a rekreačního rybolovu na Slovensku a poděkoval EAF za podporu a účinnou pomoc
při řešení tohoto problému. Budapešťská
schůze Rady prezidentů EAF založila dobré podmínky pro činnost této organizace
i v dalším období.

Jizerský okounek 2018
Na řece Jizeře v Mladé Boleslavi proběhl v sobotu 13. října již osmý ročník
dětského závodu v lovu ryb přívlačí Jizerský okounek. Klání se zúčastnilo 63
mladých rybářů, kteří se sem sjeli takřka z celých Čech. Nad tímto početným
startovním polem neskrývali pořadatelé radost. Závod byl rozdělen do dvou
kol. Každé trvalo půldruhé hodiny, hodnotilo se každé samostatně a součet výsledků určoval konečné pořadí. Samotný lov letos nebyl jednoduchý. Velmi čistá
voda a její nízký průtok znatelně omezil zájem dravců o nabízené nástrahy. Přesto se ulovilo slušných 257 kusů ryb. Mezi úlovky převládal okoun říční, největší
ulovenou rybou byl jelec tloušť v délce 36 cm. Všichni účastníci si zaslouží pochvalu za své nasazení, sportovní chování a snahu až do úplného konce závodu.
Poděkování a velké uznání za kvalitně odvedenou práci pak patří celému týmu
organizátorů, partnerů a sponzorů, bez nichž by tento oblíbený a nejnavštěvovanější závod nebylo možné uspořádat. (Zdroj: podklad pro vypracování článku
redakci zaslal Oto Hlaváč, zástupce hospodáře MO ČRS Mladá Boleslav.)
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 12.

