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Stejně tak, jako asi vše v roce 2020, i závodní rybaření ve značné míře ovlivnila pandemie
koronaviru. Již brzy na jaře bylo rozhodnuto, že ligové soutěže se zruší všechny napříč všemi
disciplínami, a tak bylo zhruba od poloviny roku možné pořádat pouze pohárové závody, které navíc
nebyly bodované do celostátního žebříčku.
První závod, na který jsme měli jet v kompletním složení a velmi jsme se na něj těšili, byl
naplánovaný na konec června na naší domácí vodě v Uherském Hradišti na řece Moravě. Nakonec byl
ale závod z důvodu velmi nepříznivého průtoku v poslední chvíli přesunut na Baťův kanál a značná
část závodníků tento závod zrušila, včetně nás, protože jsme měli vše nachystané na větší říční průtok
a velké ryby, které se na řece Moravě běžně chytají. Letošní sezóna byla kromě koronaviru hodně
poznamenána právě velkou vodou, velké průtoky během celého roku nadělaly pořadatelům závodů
velké problémy a několik dalších závodů muselo být zrušeno.
Takže opravdu první závod, kterého jsme se všichni zúčastnili byl Přerovský pohár, který jsme
zároveň již tradičně pořádali. Tohoto závodu se zúčastnilo přesně 50 závodníků, což v této sezóně byl
jeden z nejlépe obsazených závodů vůbec. Obecně malá účast závodníků na závodech byla
způsobena určitě z velké části koronavirem a také právě nepřiznivými podmínkami. Závod proběhl
bez problémů, řeka Bečva byla k závodníkům štědrá a všichni si dobře zachytali. Na slušném 9. místě
se umístil závodník p.s. MRS Uherské Hradiště Jiří Matej, zbytek týmu se umístil zhruba v polovině
závodního pole.
Další velký úspěch zaznamenal opět Jiří Matej, tentokrát ale v LRU - Feeder na závodě Colmic
Cup 2020. Tento závod se konal na Labi v Pardubicích, zúčastnilo se jej více než 130 závodníků a byl
považován za neoficiální Mistrovství ČR (oficiálně se MIČR pořádat letos nesmělo). Na tomto závodě
skončil Jirka na krásném 4. místě, když mu se součtem 3 (2+1) chyběl opravdu jen maličký kousek na
stupně vítězů. V konkurenci nejlepších závodníků z ČR i Slovenska se jedná opravdu o mimořádný
úspěch.
Zpřísnění opatření na podzim letošního roku nám bohužel překazilo i plánovanou předváděcí
akci pro děti z rybářského kroužku MRS p. s. Uherské Hradiště, kde jsme jim chtěli názorně předvést a
vysvětlit základy lovu na plavanou a feeder. Snad nám podmínky dovolí tuto akci zrealizovat v sezóně
následující…
Celý náš tým ve složení Miroslav Kolínek, Gustav Lakoš, Jan Jakeš, Ladislav Bradna, Jiří Matej
doufá, že sezóna 2021 bude ve všech ohledech lepší a budeme moci dále co nejlépe reprezentovat
jméno MRS p. s. Uherské Hradiště a navázat na skvělé umístění v roce 2019.

Děkujeme za dlouholetou podporu.
Za družstvo LRU – Plavaná MRS p. s. Uherské Hradiště zapsal
Jiří Matej

