
 

 

Informace o činnosti oddílu RT v roce 2018 
 

 

 Jako každý rok i v roce 2018 se členové oddílu RT v zimním období pravidelně 

připravovali v tělocvičně základní školy Slovan 2x týdně a účastnili se halových přeborů ve 

Velkých Pavlovicích, Lysicích, Tasovicích, Kunčicích a Kroměříži. 

V jarní části sezony probíhala příprava na Pionýrské louce 3x týdně a koncem dubna začala 

soutěžní sezona krajským přeborem, který uspořádala naše MO. 

Během sezony se naši závodníci účastnili soutěží I.ligy, II.ligy, ligy mládeže, krajských přeborů, 

mistrovství ČR v  jednotlivých kategoriích a několika závodů Českého poháru. Vrcholem sezony 

byla mistrovství ČR juniorů a seniorů. V soutěžích družstev naše organizace obsadila 3.místo v 

I.lize, 2.místo ve II.lize a 3.místo v lize mládeže. Velmi cenných výsledků dosáhl na mistrovství 

světa ve Švédsku Miloslav Krejčí, a to třetí místo v discipline muška dálka obouruč, a v discipline 

zátěž dálka obouruč získal titul mistr světa. V roce 2018 jsme byli pověřeni uspořádáním nejvyšší 

soutěže a to mistrovstvím ČR seniorů. Pořadatelství jsme se zhostili se ctí a všechny soutěže v 

rámci tohoto mistrovství proběhly k plné spokojenosti všech účastníků.  Samozřejmě bychom se 

neobešli bez velké pomoci MO Kroměříž a finanční podpory města Kroměříž. Tímto bychom chtěli 

všem ještě dodatečně poděkovat za podíl na zdárném průběhu akce. Daří se nám  také pracovat s 

mládeží do 18ti let, a přicházejí další lepší a lepší výsledky. Mezi nejlepší výsledky patří účast na 

mistrovství světa juniorů v Polsku, kde získal Radek Zavadil bronz v soutěži družstev. Na domácích 

mistrovstvích jsme vybojovali celkem dvanáct medailí, na kterých se velkou měrou podíleli naši 

žáci a junioři. Velmi úspěšná byla i naše účast na Poháru mládeže ziskem tří prvních míst v 

kategoriích juniorů, žáků a žákyň. Dobrá práce s juniory a žáky se odrazila také ve výborných 

výsledcích ve Zlaté udici.  

V létě proběhlo tradiční soustředění v Bransouzích jako příprava na podzimní část 

sezony, která byla ukončena finálem Českého poháru ve Velkých Pavlovicích. Nejlepšího umístění 

v Českém poháru dosáhli Radek Zavadil a Miloslav Krejčí na třetím a pátém místě. 

Pro rok 2019 jsme byli osloveni opět jako pořadatelé soutěží, a to jarního závodu Českého poháru a 

podzimního kola I. a II. ligy. Na základě předchozích zkušeností toto pořadatelství přijmeme. 

 V současné době probíhá příprava na sezonu 2019 opět v tělocvičně ZŠ Slovan. 

Čeká nás sezona opět s mistrovstvím světa, na kterém bychom opět chtěli vidět i některé z našich 

závodníků. 

 Na závěr bych touto  cestou chtěl  poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěšné 

činnosti odílu RT, zvláště naší místní organizaci, městu Kroměříž a mnoha nezmiňovaným 

rybářům. Věříme, že nadále budeme dobře reprezentovat naše město a dělat dobrou reklamu všem 

kroměřížským rybářům. 
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