DOBÝVÁME FRANCII – MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE
Naše malé rybářské dobrodružství ve Francii začalo 6. července, kdy jsme v pozdních
odpoledních hodinách přijeli do prosluněného Štrasburku a ubytovali se v penzionu „Deux
rives“, což v překladu znamená „Dva břehy.“ Název není náhodný, budova, ve které jsme byli
ubytováni, stála blízko řeky Rýn a ten odděluje břehy Francie a Německa. Program, který nás
v následujících dnech čekal byl velmi bohatý a nesmírně zajímavý.
Den první
Hned po příjezdu a ubytování nás čekalo vřelé přijetí Francouzů. Po společném focení jsme se
v doprovodu národní hymny představili ostatním týmům. Totéž udělali i ostatní týmy z Francie,
Belgie, Polska a Maďarska. Po úvodních proslovech čekalo všechny malé překvapení v podobě
otevřeného bufetu, což nám po dlouhé a vyčerpávající cestě přišlo vhod.
Den druhý
Následující den jsme časně z rána vyrazili za Štrasburk do oblasti zvané „Zich-Molsheim
ponds“, kde nás čekal celodenní bohatý program. V dopolední disciplíně se utkali mladí rybáři
v chytání ryb na rybníce. Šlo o klasickou soutěž v plavané, která proběhla pouze jednokolově.
Tuto disciplínu zvládla nejlépe naše děvčata Natálie Kepákova a Eliška Vladyková, nejmladší ze
soutěžících, která strčila do kapsy všechny ostatní týmy složené převážně z chlapců.
V příjemném přírodním prostředí čas utekl velice rychle, po soutěži v plavané byl připraven
oběd. Protože Štrasburk leží v regionu Alsasko, a to je na hranici s Německem, je i zdejší
kuchyně ovlivněna německou gastronomií. Nikoho z nás tedy nepřekvapilo, že jsme k obědu
dostali alsaské párky a klobásky.
Odpoledne jsme stále v areálu soutěžili proti silné mezinárodní konkurenci, tentokrát
v muškařských disciplínách. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a vystřídaly se ve vázání
mušek, upravené verzi hodu muškou na cíl a do dálky. Ani v těchto soutěžích jsme si netrhli
ostudu. hned dvě naše družstva se umístila na stupních vítězů. Na první místo tentokrát
dosáhlo naše jediné chlapecké družstvo ve složení Štefan Tichý a Tomáš Bernatík a hned na
druhém místě se umístilo naše druhé družstvo holek ve složení Johanka Zemánková a Tereza
Grznárová. Ovšem to už se blížila večerní hodina a naše svěřence čekala vůbec asi nejtěžší
disciplína – muškaření na řece. Zvlášť pro náš český tým byla tato část dne skutečným oříškem,
protože nikdo dříve muškaření nezkoušel. Ačkoliv se nám nepodařilo žádnou rybu ulovit,
přínos byl v neocenitelné zkušenosti, kterou naši mladí rybáři získali a tento druh rybolovu si
naši závodníci okamžitě oblíbili.
Den třetí
Když jsme se v neděli probouzeli, věděli jsme, že nás čeká specifické lovení dravých ryb
v řece Rýn. Určitě si ale nikdo z nás nepomyslel, že se náš český tým dostane do francouzských
médií. Ráno nám před hotelem byly rozdány mapky, pruty a vše potřebné pro lov dravců
v řece. Mapa nám sloužila k tomu, aby si každý vybral libovolný úsek, kde bude lovit. Od 9 do
12 měli rybáři ulovit co nejvíce ryb, ty vyfotit, změřit a zpět vypustit. Nevypadalo to zpočátku

nijak nadějně. I ostatním týmům se dlouho žádnou dravou rybu ulovit nepodařilo. Nakonec se
první zadařilo Polákům, ale nejen jim, jedné z našich mladších dívek se podařilo ulovit štiku.
Avšak štěstí se na nás usmálo i v posledních málo minutách před dvanáctou, kdy Štefan Tichý
ml. vytáhnul dalšího krásného dravce a shodou okolností byl kousek od něj hlavní organizátor
pan Pierron s novinářem z radia France bleu, který celou situaci plnou nadšených emocí
zachytil na svůj mikrofon. Svůj úlovek si tak odnesl nejen náš Štefan, ale také nadšený reportér.
Po této disciplíně jsme zkusili ryze francouzský oběd bohatý na jednotlivé chody – předkrm,
hlavní chod, sýr a desert, samozřejmě pro trenéry byla připravena i karafa dobrého vína. V tu
chvíli nám bylo jasné, proč Francouzi obědvají minimálně hodinu. Ovšem nebyl čas odpočívat
na pokoji. Vzápětí jsme odjížděli autobusem za dalším programem. Nyní již nešlo o sportovní
disciplíny, ale o poznávací exkurzi. Naše cesta prvně vedla k přehradě na francouzsko-německé
hranici, kde je muzeum vodního světa a kde bylo mladým rybářům představeno, jak funguje
rybí přechod. Po této exkurzi, jsme se z rozpáleného prostranství před přehradou přesunuli do
klimatizovaného autobusu, který nás vezl zpět do Štrasburku.
V centru jednoho z nejdůležitějších evropských měst jsme mohli obdivovat sídla institucí EU,
historické památky, katedrály, ale zejména malebný říční kanál, který se větví a rozděluje celé
město. Štrasburk tak získává jedinečný ráz malebného a okouzlujícího města. Na nábřeží
nedaleko katedrály Notre Dame jsme zavítali na výbornou tradiční večeři a poté nás čekalo
představení Štrasburku z paluby vyhlídkové lodi, což bylo na závěr dne po vydatné večeři
ideálním doplněním programu. Návrat do pokojů našeho penzionu byl sice velmi pozdní, ale
zážitky, které jsme si odnesli jsou nezapomenutelné.
Den čtvrtý
V podstatě poslední den před návratem jsme strávili na jezeře Plobsheim. Zde nás čekala
poslední soutěžní disciplína, která měla rozhodnout o absolutním vítězi. Všichni účastníci se
rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina věnovala dopoledne lovu dravců ze člunu a odpoledne
se vyměnila s druhou skupinou, která se mezi tím učila plachtit. Na motorových člunech byli
mladí rybáři ve dvojičkách, ale vždy s instruktorem. Čluny byly vybaveny sonarem a veškerou
potřebnou technikou potřebnou pro tento druh rybolovu. Ostatně jsme se o tom přesvědčili i
my trenéři na „inspekční“ plavbě, během které jsme zkontrolovali počínání našich svěřenců a
pořídili i hezké fotografie. Po venkovním obědě v restauraci na břehu jezera se skupiny
vyměnily a pokračovaly v programu.
K večeru jsme se vrátili do penzionu a čekali na slavnostní ukončení našeho krátkého, leč
úžasného pobytu. Ve slavnostní atmosféře byly vyhlášeny celkové výsledky. Český tým se
umístil velmi hezky v obou vyhlašovaných kategoriích. Ve dvoučlenných družstvech zvítězili
Tomáš Bernatík a Štefan Tichý, druhé místo obsadil nejmladší tým Elišky Vladykové a Natálie
Kepákové a těsně utekla bedna našemu poslednímu týmu, v němž byly Tereza Grznárová a
Johanka Zemánková, který skončil na čtvrtém místě. V celkovém hodnocení státu se Česká
republika umístila na druhém místě za Polskem. Po vyhlášení proběhlo závěrečné focení na
břehu Rýna a večerní raut po francouzsku, plný jejich specialit od „tarte lorraine“ přes ryby až
po tradiční „les escargots“ česky šneky. Pro mnohé exotické specialitky francouzské kuchyně

ocenili spíše dospělí, naši mladí rybáři se spíše uvolnili o pár minut později na diskotéce, na
které završili svá česko-polsko-maďarsko-francouzská přátelství na tanečním parketu.

Příští mezinárodní setkání mládeže proběhne za dva roky v Belgii a doufáme, že program bude
obdobně zajímavý a pestrý jako tento.
Jako vedoucí výpravy bych rád poděkoval ČRS za možnost jej reprezentovat na této akci a všem
zúčastněným za výbornou reprezentaci a vzorné chování. Akce byla podpořena MŠMT.
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