
Nejlepší mladí rybáři MRS jsou z Kroměříže 
 
   O víkendu 12. a 13. května 2018 se konal další ročník svazového kola soutěže mladých rybářů 
„Zlatá udice“. Závod V LRU se uskutečnil na náročné vodě Mušovské nádrže na těžkém závodním 
úseku, kde se pravidelně konají soutěže dospělých rybářů v I. a II. Lize LRU. Družstvo naší 
organizace ve složení Adéla Buráňová, Radek Zavadil, Ondřej Honzírek, Jakub Ondruch, Robert Traj 
a Jakub Juříček nachytalo v součtu více než 36 kg ryb a s velkým náskokem zvítězilo v kategorii LRU. 
Jakub Juříček se stal překvapivým celkovým vítězem kategorie žáků. Na tomto místě chceme 
poděkovat panu Karlu Netolickému, dlouholetému závodníkovi v LRU, který nám velmi pomohl 
s přípravou závodníků i vybavení.  Po přesunu do Velkých Pavlovic, prokázali naši reprezentanti také 
nejlepší znalosti rybářského řádu, v poznávání ryb, rostlin a živočichů. Jakub Ondruch a Radek 
Zavadil byli nejlepší ve svých kategoriích. V neděli pak proběhl závod v rybolovné technice. Naši 
závodníci byli výborně připraveni a i poslední část soutěže ovládli. Nejlepšího výsledku dosáhl v 
osobním rekordu Ondřej Honzírek, který měl nejlepší výsledek v RT ze všech účastníků včetně 
juniorů.  
V celkovém hodnocení družstvo Kroměříže zvítězilo, a to s velkým náskokem před ostatními týmy. 
Radek Zavadil se stal vítězem kategorie juniorů, Jakub Ondruch byl nejlepší žák a Adéla Buráňová 
byla druhá v kategorii děvčat.   
   Na národním kolo Zlaté udice, které se uskutečnilo v severočeské Bílině, z naší organizace 
postoupili:  Radek Zavadil, Jakub Ondruch, Ondřej Honzírek a Robert Traj. Složení družstva 
reprezentující MRS Brno bylo stejné jako v roce 2017 v severomoravských Šilheřovicích, kde 
družstvo MRS obsadilo čtvrté místo. Družstvo MRS obsadilo druhé místo v konkurenci nejlepších 
mladých rybářů z celé ČR. Vyhráli jsme kategorii RT a v LRU jsme byli těsně druzí. Mimo to jsme 
dosáhli i několika individuálních úspěchů. Radek Zavadil se stal celkovým vítězem v kategorii juniorů 
a Jakub Ondruch byl nejlepší žák v RT.  Jedná se o mimořádný úspěch naší mládeže. Vracíme se tím 
mezi nejlepší mládežnické organizace, ke kterým naši odchovanci historicky vždy patřili. Podmínkou 
tohoto úspěchu je dlouhodobá intenzivní práce s mládeží od nejmenších věkových kategorií.      
   Závěrem chceme poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci a organizačnímu týmu za 
výbornou přípravu závodníků a zajištění účasti na svazovém kole. Poděkování patří také vedení ps 
Kroměříž za dlouholetou podporu při výchově mladých rybářů.  
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