ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.
Západočeský územní svaz a místní organizace ČRS Stříbro
pořádají

ve dnech 1.-3. června 2018
územní kolo
rybářské soutěže mládeže
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Historie města Stříbra
Město Stříbro leží nad údolím řeky Mže. Mže je nejstarší řeka naší vlasti a i město Stříbro má velmi bohatou
historii. Nejstarší archeologické nálezy jsou z doby kamenné a bronzové. První písemné zmínky jsou datovány
rokem 1183. Celá historie se odvíjela od výhodné polohy na trase obchodní cesty Praha - Norimberk. Neméně
důležité je pro Stříbro hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno.
Vrátíme-li se k roku 1183 dojdeme k listině knížete Bedřicha Přemyslovce. Jednalo se spíše o hornickou osadu
s kostelíkem Panny Marie, která stávala v blízkosti současného hřbitovního kostela. V té době je také lokalita
nazývána podle řeky Mže. Mezi lety 1240 - 1250 byly na skalnatém ostrohu nad starou hornickou osadou
položeny základy nového královského města se zajímavými architektonickými prvky. Ve 13. a 14. století získalo
město Stříbro od českých králů různé výsady. Na nátlak měšťanů byla zrušena některá z privilegií, která
přináležela tehdy například Kladrubům, jež byly pod vlivem církve. Ještě před husitskými válkami patřilo Stříbro
ke čtyřem největším městům v Plzeňském kraji. Stříbro mělo také tři kostely a tři kláštery. V roce
1427 neúspěšně obléhali město křižáci, kteří pak byli rozprášeni v památné bitvě u Tachova.
Šestnácté století bylo pro Stříbro časem rozvoje. V rozkvětu
bylo jedenáct profesních cechů a široko daleko se proslavilo
pivo ze stříbrského pivovaru. Vystavěna byla řada městských
domů, radnice, opraveny kostely a změn doznalo i městské
opevnění. Další pohromu s sebou přinesla třicetiletá válka,
kdy bylo město drancováno nejprve švédskými vojsky a poté
císařskou armádou.
Od roku 1660 se opět obnovila těžba v olověných dolech,
které napomohly městu k bývalé prosperitě. Příchodem
německých horníků získalo převahu německé obyvatelstvo.
Stříbrští měšťané nebyli jen horníci, kupci a řemeslníci, ale
své příjmy doplňovali z podstatné části i zemědělstvím.
Těžba olověných rud byla zastavena na počátku 80. let
minulého století.
Historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Prostor náměstí je hodnotným městským
interiérem, mimořádně významná je renesanční radnice s překrásnou sgrafitovou výzdobou fasády. Pozoruhodné
jsou i renesanční domovní portály, vytvářející ojedinělou architektonickou skupinu. Ve městě se nachází celá
řada významných historických objektů. Město však nabízí svým návštěvníkům využití nejen v oblasti historie
a architektury. Stříbro je významným střediskem turistického ruchu regionu, je zde rozsáhlý sportovní areál,
údolí řeky Mže nabízí množství rekreačních možností. Bezprostředně u Stříbra je rozsáhlá rekreační oblast
Hracholuské přehrady, jejíž vzdutí hladiny sahá proti toku řeky Mže až k samotnému městu. Na obou březích
přehradní nádrže jsou hojně využívaná rekreační zařízení v lokalitě Butov (část města Stříbra) a Vranov.
V současné době má Město Stříbro necelých osm tisíc obyvatel.

Historie města Kladrub
Nejznámější Národní kulturní památkou je Klášter Kladruby. Kladrubský
benediktinský klášter byl založen na okraji pohraničního hvozdu v roce 1115
Vladislavem I. Tento panovník byl po své smrti v klášterním chrámu pochován a
dodnes se zde nachází jeho monumentální hrobka. Od svého zakladatele získal
klášter celou řadu vesnic a mnoho poddaných , poskytujících mu různé služby a
práce. Už od svého založení se klášter těšil velké přízni českých panovníků. Ve
13.století vlastnil více než 120 vesnic a 3 města na velkém území Čech.
V roce 1393 chtěl král Václav IV. využít bohatství kláštera ke zřízení biskupství
pro západní Čechy, ale jeho úmysl mu překazil pražský arcibiskup. Když zemřel
kladrubský opat Racek, arcibiskupský generální vikář Jan z Pomuka urychleně
potvrdil proti králově vůli v Kladrubech nového opata a byl za to podroben
výslechu a mučení , které nepřežil. Jeho mrtvé tělo bylo vhozeno do Vltavy a on
sám byl v 18. století prohlášen za svatého jako svatý Jan Nepomucký.
V roce 1421 dobyl klášter Jan Žižka a ponechal zde silnou posádku.Ta klášter uhájila i proti mohutné přesile
armády císaře Zikmunda, který se sám osobně obléhání zúčastnil. Roku 1795 byl klášter císařem Josefem II.
zrušen. V jeho areálu se pak vystřídala vojenská nemocnice, invalidovna i skladiště střelného prachu. V roce
1825 koupil celé panství Alfréd I. kníže Windischgratz, velitel císařského vojska v Čechách. Jeho syn Alfréd II.
využil historickou budovu bývalého konventu, dílo stavitele K.I.Dienzenhofera, na provoz soukromého pivovaru
a bývalou klášterní hrobku nechal přestavět na rodinnou. Od roku 1945 je celý areál v majetku státu jako NKP.
Klášterní kostel je původně románská bazilika z roku 1233 přestavěná Janem Blažejem Santinim Aichlem
v letech 1712-1726 ve slohu barokní gotiky. Jeho délka je 82 metrů, vnější výška 68 metrů. Vnitřní malířská
výzdoba je dílem mnichovských malířů bratrů Asamů, sochařská výzdoba pochází z dílny Matyáše Bernarda
Brauna a barokní varhany byly vyrobeny v dílně mistra Leopolda Burgharta v Lokti. Santiniho trojlodní chrám
s nádhernou výzdobou interiéru i exteriéru s 10 oltáři a náhrobkem Vladislava I. Dále je zde expozice svatého
Jana Nepomuckého, opatský byt, zimní relikviář (jídelna mnichů), lapidárium originálních soch Matyáše Brauna,
knihovna rodiny Windischgratzů a další.
Město Kladruby získalo během své historie celou řadu významných privilegií a výsad od mnoha českých
panovníků i od své vrchnosti - kladrubských klášterních opatů. Na většině královských privilegií můžeme spatřit
vlastnoruční podpisy panovníků i jejich pečetě, většinou v krásně vyřezávaných dřevěných pouzdrech. Do roku
1997 byly uloženy na radnici v Kladrubech, nyní jsou ve Státním okresním archivu v Tachově. Kostel sv.
Jakuba na náměstí je prvně zmiňován v roce 1396 jako filiální ke kostelu sv.Petra ve Starých Kladrubech. Byl
poškozen v husitských válkách a poté i při požáru v roce 1711. Do dnešní podoby přestavěn roku 1792. Současná
věž pochází z roku 1911. Hodinami byla věž osazena již v 16.století. V roce 1843 vypukl v Kladrubech zničující
požár, když ze 178 domů lehlo popelem plných 132. Po první světové válce žilo v Kladrubech téměř 1400
obyvatel, většinou německé národnosti. V roce 1938 po mnichovském diktátu museli čeští obyvatelé odejít do
vnitrozemí. Kladruby zažily i letecké bombardování, ale vše se odehrálo spíše mimo obydlené území. Na zámku
byl ubytován štáb armády německého Wehrmachtu. 6. května 1945 vstoupila do Kladrub americká armáda. Po
válce se začali stěhovat do Kladrub čeští dosídlenci z vnitrozemí i z ciziny. Obyvatelstvo německé národnosti
bylo z velké části odsunuto v letech 1946 až 1948 do Německa. Koncem padesátých let bylo zbouráno na šedesát
neobydlených a zničených budov.
V současné době má město Kladruby kolem jednoho tisíc obyvatel.

VEDENÍ SOUTĚŽE:
Ředitel závodu:

PODSKALSKÝ Jiří – vedoucí OML Zpč. ÚS ČRS

Zástupce ředitele:
Pořadatel závodu:

KRAUS Bohumil - člen výboru pro práci s mládeží MO ČRS Stříbro

Hlavní rozhodčí:

VÁCHAL Václav – člen MO ČRS Kdyně

Vedoucí soutěže RZD:

HAVRÁNEK Petr - člen MO ČRS Stříbro

Vedoucí soutěže LRU:

ČAPEK Jaroslav

Vedoucí soutěže RT:

KRAUS Bohumil - člen výboru pro práci s mládeží MO ČRS Stříbro

Bodovací komise:

Ing. METELKA Antonín – člen MO ČRS Plzeň 1

Ubytování a stravování:

HUBÁLEK Miroslav – člen MO ČRS Stříbro

Zdravotní služba:

PECHMANN Václav – člen MO ČRS Stříbro, člen LSPP-Vs Stříbro

HOSTÉ:
JUDr. ŠÍMA Alexander – předseda ČRS a předseda Zpč.ÚS ČRS
BÍLÝ Martin – jednatel Zpč.ÚS ČRS
Bc. LUKEŠ Karel – starosta města Stříbra
Mgr. ŠTĚRBOVÁ Svatava- starostka města Kladruby
Ing. HODONICKÝ František- předseda MO ČRS Stříbro

Ubytování a stravování všech účastníků Zlaté udice 2018

Rekreační středisko BUTOV-ŠKODA - Hracholuská přehrada - za Stříbrem směr Blahousty
(rybářská chata U Sumce).

GPS: 49°76808 N, 13°05989 E

www.butov.cz

tel. 606 838 949

p. Vlasatý Jan

VŠEOBECNÉ POKYNY:
Přihlášky na územní kolo ZU:
Organizace pořádajícího okresního kola zašlou na sekretariát územního svazu tak, aby byly doručeny nejpozději
do 27.5. 2018 na adresu: ČRS, z.s., Západočeský územní svaz, Tovární 281/5, 301 00 Plzeň nebo na email:
us@crsplzen.cz a rybarskykrouzek.kladruby@seznam.cz

Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování je v místě konání, družstva v počtu 6 dětí + 3 dospělí.

GPS: 49°76808 N, 13°05989 E

Doprava:
Doprava do místa konání ÚK ZU je individuální – rekreační středisko BUTOV-ŠKODA, zde je centrální parkoviště
přímo v areálu RS.

Složení družstva:
Z každého okresu přihlašujte pouze jedno družstvo ve složení 4 žáci, 1 žákyně, 1 dorostenec - 1 vedoucí družstva
a 2 trenéři. U přihlášených uveďte adresu, datum narození a místní organizaci ČRS, u vedoucích uveďte i
telefonické spojení.(v případě potřeby jeden z trenérů bude dělat rozhodčího)

Dotace od ÚS:
Přiloží-li pořádající organizace MO ČRS současně přehled výsledků již pořádaného okresu kola ZU, včetně
informace o čase a místě jeho konání, bude toto podkladem pro udělení finanční dotace 3 000,- Kč schválené
výborem ÚS, dotace bude zaslána na bankovní účet příslušné MO ČRS.

Místo konání závodů:
RZ – v areálu rekreačního střediska Butov-Škoda

GPS: 49°76808 N, 13°05989 E

LRU – Mže 4 , rev. 431 028 (přehrada Hracholusky)
RT – fotbalové hřiště v Kladrubech

Soutěžní kategorie v RT:

GPS: 49°71212 N, 12°98732 E
žáci pětiboj

žákyně pětiboj

dorostenci pětiboj

Závodní řád :
Dle směrnic pro soutěž ZU platné pro rok 2018 , schválené odborem mládeže Rady ČRS.

Technické pokyny :
Územní kolo ZU se řídí Směrnicí pro rybářskou soutěž dětí a mládeže „ ZLATOU UDICÍ“ platnou pro rok 2018 .

Jury:
Stanoví se hned po slavnostním zahájení v pátek 1 . 6 . v 16:00 hod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
PÁTEK 1.6.2018
15:00 - 16:00

příjezd zúčastněných do RS BUTOV-ŠKODA

16:00 – 16:20

nástup družstev,slavnostní zahájení soutěže,slib závodníků a rozhodčí

16:30 – 20:00

soutěž RZ

20:00 – 21:00

večeře

21:00 – 22:00

porada vedoucích,trenérů a rozhodčí, volba Jury,losování sektorů na LRU

22:00

večerka

SOBOTA 2.6.2018
06:30

budíček

07:00 – 07:30

snídaně

07:30 - 08:00

losování lovných míst, přesun závodníků do sektorů

08:00 – 09:30

příprava na 1.kolo LRU

09:30 – 12:30

1. kolo LRU

12:30 – 13:00

vážení úlovků

13:00 – 13:30

oběd a losování 2.kola

13:30 – 15:00

příprava na 2.kolo LRU

15:00 – 18:00

2. kolo LRU

18:00 – 18:30

vážení úlovků

19:00

večeře

21:00

porada vedoucích,trenérů a rozhodčích

22:00

večerka

NEDĚLĚ 3.6.2018
06:30

budíček

07:00 – 07:30

snídaně

07:30 – 09:00

předání chatek a přesun auty na RT do Kladrub

09:00 – 09:30

trénink RT

09:30 – 14:00

závod RT

12:00 – 13:00

oběd v místě závodů,fotbalové hřiště v Kladrubech

14:30 - 15:30

vyhlášení výsledků , slavnostní zakončení , nominace na NK ZU a odjezd účastníků soutěže ÚK ZU

LOV RYB UDICÍ - závodní úsek:
Soutěž proběhne v sobotu 2. 6. 2018 ve dvou tříhodinových kolech na revíru Mže 4 (431 028) Hracholuská přehrada voda téměř stojatá s mírným tahem. Dno je písčito - bahnité s pozvolným klesáním. Hloubka 0,4m – 4 m. Výška břehu 0 0,2 m. Lov možný na všechny způsoby - biče jakýchkoliv délek, děličky a všechny odhozové pruty.
Výskyt ryb – kapr, karas, cejn, lín, plotice, perlín, ouklej, jelec tloušť, úhoř, štika, candát, sumec, bolen
Zákaz používání larvy pakomára kouřového (patentky). A zákaz požívání mobilních telefonů a vysílaček během závodu
LRU.
Doporučujeme použití pokrývek hlavy , slunečních brýlích a opalovacích krémů během závodu LRU a RT.
V pátek možný trénink LRU v závodním úseku - uzavřený prostor pro ostatní rybáře v pátek a sobotu mimo účast ÚK ZU.
RYBOLOVNÁ TECHNIKA:
Soutěž proběhne v neděli 3.6.2018 na fotbalovém hřišti TJ Kladruby GPS: 49°71212 N, 12°98732 E .

RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI:
Soutěž proběhne v pátek 1.6.2018 v hlavní budově rekreačního střediska Butov v místě ubytování. GPS: 49°76808 N,

13°05989 E
Časový harmonogram soutěží může být upřesněn při poradě před jednotlivými závody.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové změny a posuny.
!!!!!!!! Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartu zdravotní pojišťovny nebo její kopii!!!!!!!!
Bližší informace k závodům podají pořadatelé Havránek Petr tel:603217565 nebo Kraus Bohumil tel:723199959
Nebo email: rybarskykrouzek.kladruby@seznam.cz

OSTATNÍ OSOBY MIMO ZÁVODNÍKŮ,TRENÉRŮ,VEDOUCÍCH,ROZHODČÍCH A ORGANIZÁTORŮ SI UBYTOVÁNÍ HRADÍ A
ZAJIŠŤUJE SÁM V KEMPU BUTOV NEBO V NEDALEKÉ RYBÁŘSKÉM PENZIONU „U SUMCE“

PETRŮV ZDAR !
Jiří PODSKALSKÝ

Ing.František HODONICKÝ

JUDr.Alexander ŠÍMA

Vedoucí OML

předseda MO ČRS Stříbro

předseda Zpč.ÚS ČRS a Rady ČRS

SPONZORY AKCE JSOU:

STŘÍBRO

SPONZOŘI ÚZEMNÍHO KOLA ZU JSOU :
Západočeský zemní svaz ČRS Plzeň, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
město Stříbro , město Kladruby, MO ČRS Stříbro
Zikostav s.r.o. , Česká pojišťovna , Kovo produkt Bayer
Tomáš Eret - lesní práce, pivovar Chodovar

Zpracoval: Havránek Petr, MO ČRS Stříbro a rybářský kroužek Kladruby
Konečná úprava a tisk: Ing. Petra Rauchová, Zpč.ÚS ČRS

